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 نوتسلإو ةسماختا

 ّ وتسلاو ة.داسلا

 ك وتسلاو ةعباسلا

74١ 

 انفاق دالب

 سبيبو ريصقو شربالا ةيذجو ءابزلا

 قيقرلا
 ا رفاب نادوسلا

 ةيلهاجلا برعلا
 متل إو *وضولا
 يتنناشا ةكامم



 ةرمأسملا !

 نوئالثلاو ةسداسلا
 نوثالثلاو ةعباسلا
 ْن وثالثلا / ةنمافلا

 نوثالثلاو ةعسانلا

 نوعب رالأ

 نوعبرالاو ةيداحما
 نوعب رالأو ةينالا

 نوعب رالاو ةثلاذلا

 نوعبرالاو ةعبارلا
 نوعب رالاو ةسماخما
 نوعل زالاو ةسداسلا

 نوءبرالاو ةعباسلا
 نوعب رالإو ةنماثلا
 نوعب رالأو ةءعساتلا

 نوسمخلا
 نوسيخنإو ةيداحا
 0 وسينإو ةيناثلا

 نوسخمإو ةئلاقلا

 نوسوخنإو ةعبارلا
 نوسيخنإو ةسماخلا
 نوسيخمنإو ةسداسلا

 ' نوسوخمإو ةعباسلا
 ٠ نوسوحلو ةنماثلا
 نؤتنيإو ةعسانلا

.» 
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 خس
 ةولصلاو قزالا
 لا
 مال اال باصن الاو رشيملا

 بيرغلا يرصملا ةياكح
 راحل

 عدولا

 هولدوللا

 رانيدلا

 هريغو بشخلا دود

 زقلا دود

 قيقد وبأ
 لغا

 تارشحلا

 لينلا

 ناويحنأو ناسنالا
 سا ةوعذ

 اهحدمو ايندلا مذ

 بوقعلإ ةياكح

 ةرويدلاو ربل | بلك

 قرغلإو هولا
 ةدحولا

 دوسلا

 ليفلا

 صالخلا
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 سشرهف

 ينانلا ءرحلا

 اك

 ايو ييبسلسدلب

 | ةرمأسملا
 تارتايتلا نوقرشعلاو ةغباسلا
 تاراظنلا نو رشعلاو ةنماثا|

 تاداعلا ناو رششلا, ةناكا
 ةوهنلأ نوزالثاا

 0 نوثالثلاو ةيداحلا

 ةلطعلا موي نوثالثلاو ةيناثلا

 ايليسرم نونالقاو ةثل انلإ

 ,تارذش نوثالثلاو ةعبارلا
 نيدلا ملع بانك نونالفلاو ةسماخ |
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 عقويو م نيلهالا يرغي كلذ ناب مهلعل اهنع يبهلل يدصنلاو
 كلذ نع توكسلا !ورانخا اذهلف مهي 1 فعلا و ةدازعلا

 11191 نيل انلهأذ دالبلا ا نم ءانركدت اهو ظ

 اذ ف رتكا ايبتارغو 0

 رم اهيفو هعبتت لوطي رينك مالك نيحتاسلل اهيفو رصحت
 يف تاهجلا نم اهريغ يف دجوي ال ام رابحالإو تابنلاو ناوبحلا

 تارلجغ ىلا جانحت اهنم ةعقب لكو بئارغلا ندعمو بئايعلا نزخم
 0 ل ا

 هكذ امو هتقيتح ملعت مو هرمأ نالا لأ ان فشكيي مل عستم مظع

 ةياعلاب آل ةي]ورلاو ا 00

 ٠ نالأ ىلا ىرديال اههظعم لينلاك ةبظع راه اقي رفايفو ةيأر دلاو :

 عطقلاب ال نيبختلاو نظلاب وه اما اهف هولاق ا بلاغو هعبنم

 ةيقب بوقعي نم عمسشو ىنعملا اذه هي نالأ مالكلا عدتلف
 كر ل 1 حل لهو انعم راض نأ ىلا هل ىرج امو هثيدح

 نادوسلا *الوه دي نم هصالخ دعب هلاح ناك فيك ما هج

 ( لادم را هيلو ىفادلا هزم عا )
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 ردق ثوبي ةنس لك يف ناكف ةريثكلا ضارمالا نم اهيف مارتعا
 اهب زيلكنالا ذخت|و ماو ركيلعلا نم اهبلا لسري نمم فصنلا
 اطاوحا نينسحتو اهب ةعارزلا راشنثال ةعونتم رييبادتو ةريثك قرط
 ا . ملف

 اريك اهيف | اوعجج ثانالأو 0 سرادم اهب اوددج
 نم نزال 1

 ممثدنع ىلرت نم نيب ةماقالا رن ن1 بيرق دهع يف تي لو مهم ىلرت

 اذا م ربا اا
 وولتق معديقع فلاخي اب لكت نإ |و هورقلحإو هونتم مهلا ىتا

 سيشرفلا لعف كلذك معم زيلكنالا ةلود تلعف اكو
 اولقتنإو 2101111111111
 ءاوهلا ةدوج هيف |ونظ عضوم ىلأ ضارمالا ةرثك هبف |وأر عضوم نم

 نييبروالا دراوت لق كلذلو حاجلا مدع اوقتختو عيمجلا لما باخت
 نيبو مهيب نولسانملا مث بارغالا نم اهب نونطوخلا راصو اهلا
 رئازج لها وا نييكيرمالا نم مهلا اورجاه نيذلاوا نييقيرفالا
0 

 نمو نوعببجتن طالخا كانه نيمقلا رابقلا عيمج ةليجلابو
 اك ممفعيب معامجا نمز لوطو دالبلا لهاب مطالنخأ ةدش
 مةتاداع ضعب بارغالا يف يتب اأو مةالخأ هباشتلو معابط براقتت
 دالبلا لها ثاداع مذل ضرعتلا مدع عم ةيلصالا مهالخأو

2 
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 ق ةراجت اب ينكيلا وه اهنا تالا كلأت 2 ةماقالا نم مل دوصفلا

 كلذ لاسرإو ةراجتا داوم رئاسو نداعملا نم اهضرأ 5
 نولغتشي الف دالبلا ىلا اهنم دري اب هلادبتسإو ةيبوروالا كلاملا ىلأ

 اذه ذا تادقتعملاو تاداغلا ربيغتب ال ةراتلا هذه ةرئاد عيسوتب الأ

 اهدعبو اطعاستأ تبعه كالي ملأ هذه ناف 0

 ناجح و تاباغل اك عناوملا نم اهيف الل اهب روبعلاو رورملا ةيوعصو

 جرفالا نم بارغالل ضرعي ام ةرثكو اهتاوه ريغتو اهرخ ةرثك من
 انا ١ ةكلملا نما ريالا. ةرظفلا <: وامل قم كلذ ديلشب ايف

 دانجالاو سانلا نم رينكب دالبلا هذه ثعبت نا ةيبوروالا لودلل

 نييبقلل ىرت كللذلف ةيركسعلا ةيطسلاو ةيرهلا ةوفلاي كلذ عنأ

 راصتقالاو ل اوحالا ةذه ص توعجلا نوراخي ا

 0 ءارشلاو عيبلاو ةراب ايتلاو بسحنلا ىلع

 ةفلاخم عقإوم يف ةرابقلا عضاوم ةدعزيلكنالا ةلود تسسأ دفو

 نييضرطبأ 00 فلا هردق دادتما يف لحاوسلا هذه نم

 ل ةهرج لك ىنج رهن ةنيدم ىلع ) ( ايرام تناس )

 ركسعلا نم ايفاك اًرادقم عضاوملا هذه ىلا تلقنو (ريخلا منع

 غضاوملا هذه ىلع اهدي ةموكحلا عضت نا لبقو اهب معماقأ هزيغو

 دقو ةبقيرفالا ةكرشل اب فرعق ةكرشل ةليكوم اهروما ةراذأ تناك.

 ةيليعدا لق هيفيح ليكدالا ةلودو ةكرشلا كللت رم ل ل

 الب اهب شيعلا ابوروأ لهال بطي ) نكلو تاهجلا هذهب كسلا



 الامم

 رصم ف نبيفورعلل مدخلا ريبك وهو ربكألا ءداخلا لا هب هبلأ

 تاوغالاب
 لل اخرلا "قم مخ عزاااط كلللا بح نأ مثدنع ةداعلا نمو

 كلما هب لع اذاف اًريقحول ايما 0-0 500
 دف تا نا منيل نه نحف أب
 بستلا يوذ :نم نكي ل اه اهب هسفن

 موقلا ءالوه شحوت ىلع كنب تكقفم كلا ١ تلا لاقف
 ىلا كلذك نونوكي فيكو موقع ةلقو معبط ةدوشخو ماهجو

 لحاوسب نييوابوروالا يقابو سيسنرفلإو زيلكنالا دوجو عم 7

 .:نوقشنلي الو هرسإو قيقرلا عيب لاطبأ يف نودبعبينا ةهجمأ كلت

 مان يا كاوا وتارلاوةميظملا تاقالا ؟دهيز اعلا
 هعيب عنم ضرفؤل ذأ قيقرلا عيب لاطباب ملاختشا نم مزلاو مأاجب
 فئاوطلا ءالوه تريب ةزادعلا ءاقب عم هب ةفأرلا 00

 دلع الو للا زان بضخ ل مرا ايم
 هنم فخ | عيبلاو قاقرتسالا ن ءنأ

 خرفالا رئاسؤ سيسنرفلا ةفئاطو انتفئاط نا يزيلكنالا لاقف

 و ب 0 90
 نيلهالا ةوادع نم مهلعرجي كلذ ناف مهاداعو مموسر ءارج
 ا م
 ذا كلذ نم يث ربيغت مهنعي ال ةيبوروالا مالا نم تامهجلا



 امال

 صقتي ال مم دحاولا ءاسن ددع نوكي نأ مهولم ةداع ٍْضَو

 نأ مداقعال فنريثالثو ةثالثو ةئاؤلثو فال ةثذلت 00

 نع هنيب ف م ءاسنلا هذهو هب اصوصخت 0 دكا نط

 نيتصاخ نيتلحم يف نمي نهضعبف جراخلا يف نمي نييفابو نهنم

 ضعبلاو ةقفنلإو 0 نم 1 أمان ا

 الو هتيغر بسح يمر نبك حم 0
 لوك لاجر مهو ةجارت ةطسإوب ل لك الا ملك

 : < نيهوشملا نم
 لافطا ةدع نممدقتي اهريغ وأ ةهزن دصقب قيرطب نررم اذاف

 نيب نوقرفي ال مهتيرط يف هوأر نم لك اهب نوبرضي طايس مهديأب

 .م# |ورعش ىتم سانلا ىرت كلذلف ريقحو ليلجو ريغصو ريك

 ىلع مضعب عقو ابرو مهضعب اومحازو مهيرط نع اوحتو اوجزنأ
 يك ا ولك يح ١ سايل كلذ نر ٠ لصحف ماحزلا نم ضعب

 وم دحأ ٌنهرورم ةدم يق يلا رظني الل ن | مدنع ةداعلا نمو

 ايد يح دعا لك لدي كييرفألا
 أصم ٌنيِيلع فرصي أم ناك نط هماركاو كلل | مارتحالو

 كلل 0 هو نمبر اشمو ٌنيلكام نال 0

 لصي الف نهدنع وهو ةملا رومالا نم رماب كلما رابخا ديرا اذإو
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 مث ةثالث وأ نينا الا هتوم موي نولتقي معيمجو باقعلاو فيلكنلا
 مهرئاس نوح ذيو مهوقبتسي ءالوهف هتايح ةدم هرارس |. .ءايضأ

 000 اذ كلم لبق يثونملا كلل | متأم ن |تعمسو لاق

 9 يئام ون عوبسأ لك يف ذي رهش ذأ ةثالث ىلأ عوبسأ لك

 مالا 0-- اليمرب نيرشع وحن دورأبا نخب ةيكب قوي
 تت ةياين.تيلو تناك دقو ايوه دبع كللل ةذلا او متام اهظعإو

 تبتتنفلا ماريجو و ناكني و ساو ةياعاوالا

 ةثالث نراكف ةصاخ كلل لبق نم اهيف لئق نه يصح دقو

 شيع نم مهلع ع اولوتسا نيذلا ءارسالا نم نافلا مهم سفن فالأ

 ةليمرب نيرشعو ةسخ هلبق نم دورابلا نم قرح ًااموودعلا

 .نيرشعو غنا 0 ءارمالاو ماكحلا نم دحإو لك لبق نرشو
 1 ندوب كايغأ مرشحا دقايلا ١ قمته دال/ لك يك فا الدي

 :؛ 4

 مساب 3 فرعي صوصخم لخم يف يف مىولم رباقم امإو
 كلذ نرع اًيعب مءايعا ل

 تا ا دب كلا هلع اوظنحت برحلا يفولو لحم
 هيفو َتابقلا عاونأو ئاضفلإو يزاخلا 00 ه هيف اهب مه دنع ةداتعملا

 2 ريبك ردق مهظع هيف نوفدملا حا هاجت يثو ملل دعملا ل
 لب كلذ عطقني الو هيف نيبارقلاو ىلتنلا ءامد عاتجال ةودعأ دق

 اد بلاي كرما ةيرت يلي لجأ ةيلص نييظاوت مار
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 ريخالا يف متام ناث اهل لم برحلا نم هددصب م ام الولو ةدع
 ةدم هاف دعب دعب مخأ مع هداع نمو هديب حالسلا كلملا برضي اهنم

 مايا ةثالث دلبلا لوح فوطتو تيملا نه ءاسنلا برقأ موت ةنزحلا

 كنكاش ام ةقم هييرتت نيملاريخ اهارشال ا

 اوظعإو ايادطا اودها نم حدتو هبقانمو ثيل لئاضف بدنتف

 لك متآم اوداعا مككم تاماذا ما ةهجلا كلت ةداع نمو اياطغلا
 هتدم مايل هتتطلتس ءادتباا نم هكلم ةدم مهارمإو مهايعا نم تام نم
 لاوحالا نم 0 اهريغو نيبارقلا نم مدقث ام إوددخو

 هفصو نع زجل نابيلا هنع قيضي ام ةعيظفلا لاوهالاو ةعينشلا

 ىأ هوخا وأ هنا لاحت يف موقي كلملا حور جورخ دنعو ناننللا

 دلبلا يف نوفوطي مضعب وأ 0 ا هيخأ نبأ

 ريمأو رومأمو رجو دبع نيب نوقرفي ال هولتق هب إورثع نم ُى

 باشحالو ةيد الو بادع الو كلذ يف مهلع مول الو ريغضو ريبكو

 تاراحنإو قرطلا يف اهديبع ليسرت ارو اطزانم يف ارثالا يفت
 ةدم كلذ ىلعأ لاحلا رقسو مل ءادف. نونوكيف نولعتي ميل
 نييموي

 لجر ةئام مث كلملا صاوخ ضعب مويلا اذه يف لقت نممو
 موي تولنإو هتمدخ ُغَح اتاي ىلع هنودهأعي مثريخو افرالا نم

 ذقو مهنانعأ ايخ اهنوعضي نبهذ نم قاوطاب 0 مزيف هتومه

 منع عفريو» مدفوع ل انا نكتيف كللللا بيرافا ضعب قع نوكب



 لالا

 بضتنملا ناكو هريغ ىلع مهم مدقي نم نبيعت ف نوعزانتي نيدالحا

 ةالابللاو تاركا مدع رظن مهلا :رطظني حوبذم داع كي ند

 دحأ ذخأ رث هيقدشس نم ةذفانلا ةيدملا نم هنيأعي ناك ام عم

 مثو..لمتللا نب .يدعملا 0 ا ,دالخلا

 رف ةوحذو ضرالا ىلع هوحرط مهأ و 3 امك الجر رشع ةثالث

 هنكم مل لاح ةعاظفل تاسلا 06 ا قابلا عذ يف إ اوذخأ

 هيب .ىلأ فرضنأو ماقف كلذ دعب لصحي ام دهاشي ىحربصلا

 عب ءاسنلا نم. رخآ ًاثابررق ايو مدقت نم مذ دعب مها هغلبف

 بحي هنأ ةدسافلا مثدئاقع نمو ةافونلا اهيف تنفد يت ولا, ارضا

 رح لجر مدب ربقلا ىرث لبي نأ .ةافونملا هذه لثم نفد دنع

 نيحوبذملا سور فيفصتب الوا | اؤادتبأ نفدلا ! اودارأ اذأ هارت :كلذلف

 لجر دايطصا ىلع دبعلا لياحف ةلئاعلا ديبع مامأ ربقلا لذاد يف

 نيرضاحلا نوعدي مون كلذو همدبربقلا بارت نولبي رارحالا نم

 هيَ ممثدحأ ىرإوتي كلذ لالخ فو 5 عضو يف معدعاسل

 هبرضي و د اي نيذلا نم دح آو ىلع بئيف ربقلا لخاد

 0 هنوكرتيف ضرالا ىلع عتيف كلذل اهدعا نيكسب
 بناكتراي ماما لك قال يفد اص لظالرلا

 5 برو هلا رمزلاو لبطلا برضو رمخلا برشو

 ابنا لسرأ مهم رخأت نمو ءارمالاو ءاسورلا رضحت ةلبل لكفو
 .امايا لاح 00 اورسأو مورلاو ٍذيبنلا نم ةيدبب ًابووصم .هنع



 غ0
 يبد ةدايزاوأ اهتناتم مدعل اما ترييراضلا يذبا ف ىلنم
 دحأ نم لك ناكف قيبنلا برشلاعيجت اوغوتت كلذ نهإو وف

 ا كلت يف معداع كلذو انج امدم ا ضال لع افلا ١

 رعاشلا لوف وعم م

 ْ ةلضف ضرالا ىلع انقرهإو انب

 0 ماركلا س 3 نم ضراللو

 اسنلا نم ةافونملا ىلأ ةبارق هل ن + رطل ملك تلاد دلو

 نم لسا | يف نهعأيه د ا نصفري نرصو
 ةدحإو لك ا نم تن ينل نرال اهريغ

 00 ل ا ع

 يديأبو رامزلاك ةضف نم يث امعم ناك نهنم نيتنثا نأ الإ

 راوي فيم ىلقلا نالابب يظن حابس كايراجج
 بصعت نهنم ةدحإولا تناك لب نهريغ صقرك نهصفر نكي
 او ذخأيف لجرلا ىلا يتاتف ريزح نم ءيثب اهطسو
 كلذك يو صقرتو

 كلملاو ( يفوك يشناك ) نم لك ثعب نابرفلا حذ لبقو

 ظ لوبا تبرض مث نافرخإو رمخا نم ءيثبب ةوسنلا هذه ضعب ىلأ
 نوب |وراضو..ءاسكرلا مانق نايربلا ذل تقرلا لولك انهلءا
 نم دارا ام ئاسلا معي ملو جذلاب ميلع مونحلا نيكاسملا كفر
 تيأرف ترظن امإو لاق ةديعب تناك ميدو هنيب ةفاسملا ن نال كلذ
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 ةهج ملحم ناكو عنشأو بدلا ةروصك ميه ف ثاكف وجيش وف قوم

 نردي نهركذ مدت ياللا ل تناكو سانلا مظوحو كلن 1 كاش

 ريثك يش نيرضاحا ىلع قرغي ن اكو قبس ا؟ قينغيو ناديلا يف 2

 جنس وبلا, ليليا تارا نم ترابا دار حلا
 كلذك م اهيبو سورلا عدصيو سوفنلا عزي ام مثريغو ديبعلا
 اها ركس م ملل دوس نما واللا ادق راي ا
 معالج نيفقإو ركسعلا ناكو ةعاس وحن كلذ ىلع اورمتسإو
 كللذ لوغو ف ريمي بفلخ ىرويناوج "نورا اهقراقال
 مهلخ ودعت مثديبعو ةعيظف لاعفإو ةجعزم تاراشأ لو ناديلا

 مرتو مهفانمب نونلعيو مت ءاداس ءاهبأ نوركذي قرايبلل ةلماح
 اعد فيل دب رضي نأ ادي دليم لا يئاي ن :.5 ديبعلا ١ ضغبو

 يا روت اذإو كلذك مث انيبو ةدي نم

 اصو لاجرلا طسو تلخدف نيسدهلا ةرييك اها نولؤقي ربق

 0 جما اطرح نويرضي مثو انه ىلأ انه نم يرجت
 تفواضلا ةجرذ رذق ىلع نوكت ن (قدانبلا تاما فيتا

 الا بيوض ال ءارقلا تناكو لابي [طويرم ىدانقلا ببلاغ كراكو

 برض ةدشش رم ءاغا لصحي ناك ذأ مدقث اك اهنلخ اهديبعو
 ناك مطوع ةفخو ممشيرط نمو كلذ دنع هدبع هكردبف دورابلا

 كلختي ء هنذأ فلخ هنيقدنب برضيف ءاسلا كللذ ىلا يفي مضعب

 قداببلا_.رم انيك ن | نم هاري ناك ال عزني اري ناذ نيخ ةنم
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 نقيسوملا تال هل قدتو رأن ةبون مهم لكل برضتف برخلا سبألم
 كللملارضح اذا ذا ىتح قبس نم ىلا مضت ا رضح نه لكو مه ةضاخلا

 زوزم لجال مهينو ةئيب ركاسعلا تل اخت هب ةماعلا تطاحأ هو

 نودلعي عي اوناكف هنلئاعو( فوك يتشاك )رم نم لواف بكوملا
 ناكو ناركسلاك ىرخا ىلا 7 0 0 وهو هحئادمو هلئاضفب
 ةدكلا نوازفلا ديجرل كلذ نا رهاظل ا هيبنعو < لغ ريع
 نوذوخأل امو ةثداحلا 3 ا ةبارغ ثناكف همال

 كلنإل نورظني مارت نإوهو لذ ةلاح يق اون اك نأو مه نابرقلل

 ممم ذحأو 0 ناك هنا عم :هتيباب نيلفلحم الو هب نيلابم ريغ

 قلاقلا ناكر قيرخالا ةييتلك' نم ءذقان ةيح نع ةلخاف اكس
 نما هج رف ميلكال دف ما اك يبن نم نوراكي

 نيكولا اذه“ معابف ت اك و ةةسررلا عبجج( فوك ينناك) دعب

 مريت واسيل لوا خب :|وناك م محال لوألا بكولا يف اهريغ
 ةقيزلا سبالم مهلغ ن كف ياه فانا حافكلاو ةلئاقلل
 اهتم تام ميلع ناكو ةنفارلا ةلاحلا هيضنقث ام سكع ىلع حارفالاو
 نم كللملا عف ناكو بفذلاب فصف وهام اهنمو ةضنلاب شعم وه ام
 معاي تناكو طابترإو ةفلا ةاقوملا ةكلملا نباب ل سيل نم اسورلا

 يلع ليموخ اهنعس ةرئا فضن كش ىلع روكذللا ناذيلا اق
 نم نيارقلا ت تناكورخالا فصنلا يفر كاسعلاو بيرقتلا « هجو

 دبل مهلع نودالحلا مهو رشع ةثالث ويلا “كلذ يف نيسدالا



 فلا

 كلملا يخ فرط نمو ةعبرأ ك كلملا فرظ نمو 53 رد

 0 م عومجا ناكف رشع ةيناك ءارمالا فرط نمو نانثأ

 اليمرب رشع ينثأ نم برقي
 000 ىضتتم ىلع اط ةبسنلاب ليلق دورابلا نم ردقلا اذهو

 دق ناك برحلا نم هددصب وه ال كللا نال هيلع أورصتقا انإو

 الا هجوت ل اوزلا تقو ءاج الو ٠ دورابلا يف فارسالا. مدعب رمأ

 ىلع وجا يف موحت روبطلا دجوف (اوفاسع) اط لاخي ةهجس ىلا روكذلل
 لح كانه دير وز بوك رغوبو هلو طوعا ناتلا لخلل
 لئاضف نددعيو نبدني نم نهنمو نصقري نم نهنم تانبلا نم
 عمت ذئقيح نهإوصا تناكف لاق ٠ اهدقف ىلع نلولويو ةافونلا

 دها يلا ةشقالل نيلماح نرخ كم دجوو مظع دعب ىلع

 انو ةيلضلا كك لهاوح اوبارن ةيليخ لاكن م اننا

 ءاسنلا تناكو كلذ ريغو يورك وه ام اهنمو يطورخم هلكش

 نهرودص نال نيطايشلا ةئيه يف دعب نم ىرت ةشقالل تالماحلا
 كلذ اهتاف نمو نييبارقلا مدب ةثولم تناك نهروعشو نهتعرذأو
 ناكف نييارفلا مدب اهسفن تثول نمب اهبشت ريحا نيطب اهسفن تنول

 ةلئاه ةروص ليوعلاو ءاكبلاو ريمازملا» لبطلا نم لك عامجال
 ناكف لتلاب هيلع ح نم معمو اتقوف اتقو نوري نيفايسلا ىأرو

 لوهذ لتنل ذخأ نم ىلعو ةعيظف ةئيه سانلا ءالوه ىلع ىري
 اهيلعو ةهيج لك نم يتات ركاسعلا ايوزاتمالر ةعينش ةلاحو
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 أدوراب هل نوبرضي مدحا تام اذأ مها نييتنامثالا ةداع نمو
 ىلا إورف كلذ هديبع تعمس اذاف هتومب امالعا هماقم ردق لع

 نمو نفديو هتزانج جرخت نا ىلا اهيف إوفنخاف تاراغملاو تاباغلا

 01 غن يلا نيلرتلا تنخر همام ل نع مما
 ها 0 نمو ةرابش | ىلالل ناسيا 0 1 0 هتوه موي

 ىتح هودنسإو يمرك ىلع هوسلجا تام اذ نرا ماتوم يف

 دنعو ةحبار هل ربظت نامىلا 0 ساحب ابا نكي

 يناوالاو بهذلا نم ائيش هدنع نوعضيو هلزنم يق هنونفدي كلذ

 ةنيلا سالم او
 كر كذ حاضيالا دايك د لفل 0 يزيلكنالا كاف

 ” لاج فنصو/ ام تينح لع ( قر :شئاك )ما ةكلملا ثوم موي كلل

 نم تنب ىلا كللملا رداب. اهحور تجرخ نيح اهنا كلذو حاسلا

 00 .: هديب النك اكماح

 نابرقلاب اط |وتاي نا ىل 0 اهمدخي نم ةافوحلا

 1 اهعابتأو 0

 كلملا لسرأو ريرحلا ب 0 ةبرشالا رم ةريثك اياده

 د ل كل ثراول رول لا طف ا
 فرعي تاسلا اذه نزرأ ا ةرخافلا ةشقالإو بهذلا نم يغب

 ةعبراب مويلا كلذ يف فلتو درو يذلا دورابلا ردق امأو اهرادقم

 (يف يك يثناك )اهدلو فرط نم درو ام نال اقف ذاك نيعبرإو



 مت

 مهلعو معابتأو هوارمإو هواسور هعمو هيوم كي بم 0 يي

 تناكف ران نم ةلعش مهم دحإو لك مامإو هتالاو برحلا س

 دقو مالعالا ةروشنم ةيكوملا موسرلاو ةنيزلا تالآ حيمجو 0

 ينغت لاجر ملوحو سرحلا مهلعو مهديا تلغ دق ةعاج ممدق
 فقوفهنيعب بكولل كلذ 0 موي يناثرصع. يفو ةيبئاج .ماضاب
 رماف ىقيسوملا بابرإو لوبطلا هلوحوريبكلا ناديملا يف كلملا

 تالالأو دحأو 20 مخولتقي أوراصف نيلولغلا كلقلوأ ل

 نم ءانا همام ناكو لآتلا لتتتلا لوقث اهناك ةبيجع ماغناب برضت

 اذهرخا يف رث هل صقر سأر عطق اكو اذ ول بشخ

 هتيارس كلمللا لخد موييلأ

 1 داما ملل ناك الك ما كلا ريد

 نيحرف ةنيدملا فز يف نوفوطي |وراصو موماكم نم |وجرخت مثريغو

 لصحي امم نينم ريغ ]وناكن إو يضاملا مويلا يف لصح امم صالخلاب
 ىجخ قترتجا نا. كلذ. تينعا دقو رييكذلل 0 لاف يالا يف

 تقولا ناكو. سمالاب كللملا عم سولجلا تلطا ينا اهببس ناك

 لسرا ن | ينكي مو ءام هيف دجا ل يتيب ىلأ 8 ديدش

 ذخوي. نأ. نم .ًاقوخ 07 نم ينمزلي ام كرشل يمدخ نم !دحا
 ليتتلا نم اًقوخ سانلا نم دجحا قوسلا يف نكي مل هريفك لتقيف

 كلذ مايا تبعنا نأ ىلآ مدقق ا عملا رقسأو
 1 موشملا مسوملا



 ا

 ةيباسلا نمادملا..ةراجضأا نم. ةيئالقو ديم كقابش اهب وطاحلو

 نيمهتماو نيينذملا عيبجب اونا كلذ دعبو ربنلا ةفاح ىلع اهوعضوو
 وعل مالا لك ناكف كلملا نع ىضرللا مدعب
 ةفايس كتزاد“ ةلئللل: هذه. فو ريفلا ىلا ءامدلا.تلاسب يح ملظملل

 كلما ىلا ورضا هيلع مرصبب عقو نم. لكف ةنيدملا. لوح كللمل
 0 ١ نابرقلاو لمتلا اذه يف ببسلان ناكو يذيف

 ناكو .هلل ةبراحلا ليابنللا اعين انتل ادعتسم ناك رز خقو

 9 9 لبق بجاولا نم ىري كلذ يف متداعبسج ىلع
 اهب لعفيو مهروبق نم هبرافقأ ضعبو همل ماظع جرخي نا. لاتفلا
 ييباكو هنع 0 مم ذا هنا هداقتعال ركذ ام

 ديالا اذه دولا كلاما لعدل هفليس يسع جام
 ناكو اه ةتللل ار لا

 كلذتا لا هرم انزل دايعالا قلبك دعلا .كللذا مهتهاع نم

 نتنلكذ دجارمجم مل ةثداحلا هذهب مملعل موكلو ريفك قلخ ةنيدملا

 الو, ةريس تيامكإو هيل طوي كلل, الل اهي ىلا ةيل اذ قبو ةنيدملا
 يليرمإو يددع نمالا-لوصتحح نم :طانسينالا: ل يظأ هيلع تلخد

 ءاسورلا نم هلوجح.ام تللقتنما دق يفا ينم ىلرف تسلبخن سولجاب
 اق مث رارقتسالا مدعو قتلقلا رثا هيلع ربظي:ناكو كلذ يف ينلاكي لف

 نيلمللا 3 لصح امك عذلاب ءىدجإأ ءانيلا بزق ايف 3 لخد 5

 هلهاو هتدلاو ماظع عضوي كللملانر مآ ليللا نم ءزجب يضم املف



ّ" 
 نيموي ىوس هيلع قيل و بيرق دقراد ديع مل نال نييتناشالا نم

 ره رذحاف توملا ىلع ةمالع هنا !ءاق لبط توض تعئس اذاف
 ََسْحَخ الف:كلذ تلعف ناف كلناكما يف يث اذهف هبرقث الو كلل

 تينح نامري ني 11ج قرصا غ هتكلقو هركساب دا تاو
 صالخت ةليح ربدإو لاوحالا هذه يف ركفتا ترصف لبط توص
 ا ير هو رمت 2

 0 ا

 "1 0 ءارمالاو ءاسورلا نم دحاب شطبلا دارا اذا هنأ هتداع

 بو ةيلرسلا باب نم لخدو رضح اذاف 6 نم
 ضرالا ىلا هتفلإو هتقثواف هلوخدل ةدصترم ديبعلا نم ةعامج هيلع

 "لم ام ايلف ام مبا ىرأو يت ةمم لا وفخأ
 ربا يبتنيو توه هلتقم يف نيكسب هوبرض مغ اهببس

 55 0 كي
 ةلسأو 0 مهديابو 0 هيلع نولخدي

 بكر مث همأ ربق دنع رضحي نأ هربخ ءارمالا دحا ىلا مدحا لسراف
 ها دج العم عر قرا نادم ركل ىلإ اعلا
 ضع جارخايرمأ ربل ىلا لصو اف كلذ رس معا مو هنم تلخد

 فشانم اهوفشن مث ءاملاب اهولسغو اهوجرخاف مهروبق نم هتوخإو همأ
 لك ايناث 7 مركيملا نيف 00 اهوسمتو ريرح نم
 بهذ' نم. بارتي قوف اهريلق. مث ريقؤتلاو مارتحالا .ةياغب كلاذ



7 

 هئابأ بقانمو هبقانمو هاياطعو كلملا لئاضف ركذ ىلع لمشي
 ةرم كلملا مامأ ةقئاظ.( 17 توم كللؤةارم اوهتنا اذاف هدادجأو

 لاثمأ ىلا ءاقبلاب هل ةيعاد هماعنإو هناسحأ ىلع هل ةركشتم ةيناث

 اهعابتا داري يبلا نينإونلا نم ثدحتسا امرشي كلذ دعب مث هماع

 مماهج ىلا سانلا فرصنيو اهبجوبب لمت إو
 ا دال يل كللإ يطلب اب تيجانا رقت زرقا دقو

 فالا ةعست ينعا ( نيوجيربب ) غلبف مساوملاو دايعالا هذه نم لك
 ىلدا ىمسي لوالا عيباسا ةثالث (انتها) ناكسلو كنرف ةئاتسو كلنرف

 عوبسأ هنومسي منا ىتح مواطعو مذخإو موأرشو معيب هيف رثكي

 *ينب نولغتشي الو نورتشي الو هيف نوعيبيي ال ينانلإو ريخلا
 هنومسي ثلاثلاو هيف ال ماع نأ مداقعال رشلا عوبسأ هنومسيو

 لمملإو ةراجتلا ضعب هيف نوكيو ريغصلا بيطلا عوبسالا وأ ميدأ

 لوالا نود هنكل

 بيرقت ةيفيك هتلحر ةيس ٌتاسلا نوزيشتوه فصو دقو
 ةهبجلا لها دنع روكذملا ( يلدا ) مسوم يف نرييمدالا نم نييإرقلا

 ( يادا) ىهبمي ك انه اديع ترضخن ةييحلا كلب تنك لافف ةروكذملا

 لخدف هفرعا لجر مهف يل ناكو يجنرفالا رباني رهش يف ناكو
 نم تجرخاف هريس يف ءيشب ينربخي نأ هدأرم نأ هنم تيازف "يلع

 سرتحا لجرلا اهيا يل لاقو "يلا لاف مدخلا رم يدنع ناك
 ريفك لعفل هفيس. لس دق توملا كلم ناف كلايعو كسنن ىلع



 ىلا

 نوبرضيو كلللل ةيارس باب ىلا .كلذب نوتاي مربيك مدنع لط

 كللملا ةلئاع نم ناك ءاوض هعمم نم لكف مول كالذب امال أهب

 ةقوسلا حرجتو اهقاس ىلع ةدليلا موقتف ةتوص لعاب حاص اهزيغ وأ

 ىلا كلذك نولازي الو دورابلاو فوفدلا نوبرضيف اهقإوسأ نم
 نافرخ هعمو دبعملا ىلا بهذيو كللملا بكريف ديعلا موي ص

 أعز ةنطاسلا تخت هب نوثوليف امد نوذخايو اهنوحبذيف نابرقلا
 اذه ينو ةنسلا ةدم ةكلللا ظح يف ايض مروكي كلذ نأ مهم

 نراديم يف فطصنقف اهركذ مدقت يلا فئاوطلا عيمج يات مويلا

 نولبقيو كلملا ماما فئاوطلا ءاسورو كرمال عيمجرمت مث ةيارسلا

 نفاخ مغحت باوج هناك هملر هب اهباقي هل هيت هيدي نوب ضرالا
 هب نوبعلي حالسلا مهدياب ديبعلا نم ةعاجج مم دحإو لك
 يئاتف هتيارس لذديو هنخت نع كلملا موقي كلذ دعبو ةفلض اًباعلا

 ةهجالا ةئيبب ايبتم ةهرب دعب جرخي مث تختا نومكتيو همدخ

 كدي جن نكي ا يل
 ياتو تاوصالا عفرو لوبطلا قدو تالالا برض يف نودحي

 ءاسور ىلع ايادهلا ىتيرفتب مثرمايف بهذ نه يصع مهديابو ةمجارتلا

 سأر نع ةرابع ةيده لك رباكآلاو ءارمالا نمرضح نمو ركاسعلا

 نم تايكا رشعو لاحلا يف برشي ذيبنلا نم ةجاجزو ناضلا نم

 نيت نمار ذاك تاكو عع يك لا
 مالكب نوفرتي ةتسلا وأ ةسمخلا وحن لاجرلا نم ةعاج ماق ايادمل

2-3 
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 ةصاخلا هلاحم باوباو كللا تخت اممدب نوثوليو اهيف اهنوحذيف

 انهعا يداك تح كلذ وو كيبايشلاو ةباونالا قاد امو هب
 000 نيش ميلا هع نك يدل راح واب ةكذلا

 الو او ءاسورلا هقبسيو هجيدم ىلا كلملا داع ما نسال دلوم

 . 0 او ممايعا ريغ مويلا اذه يق اهاخدي

 مهذنع سدقم ءام اهب ةينأ مهدياب لافطا هفلخو سيسق همدقتي

 دنع جذنل ضيب نافرخ ةثالث مهلخ نم مث دارمالا ىلع هب نوشري

 يس هسيلم نركيو كلل اهنلخ مث اهيف ماني يلا كلما ةرخ با
 ا هيلع, تاس بج كلا تار اكن 03 قولا نع
 رركتي ( يدا ) ىسي ديعركذ امريغ لو ةهجج لك نم ركاسعلا

 ريغص دبع ارضعبو ريك ذيع اهضعب تارم ةدع ةدحاولا ةئسلا يف

 فرعي الو ربوتكوا رهش لوا يف عني اظواو معنس اهب نوبسحيو ظ
 انآ نك مهتنس لوأ نأ دالبلا كلت لهأ لوقيو ببس كلذل

 نيرشعب هراهزا مث دعب هترث طقست مدنع فورعم رج رث طقاست
 موي ريغصلا ديعلاو دحالا مول مدن ريبكلا ديعلا 0 اًمادو موي

 لك نيب كلذكو عيباسأ هم نير ةيلع 0 ءاعبرالا

 عيباسا ةثالث هيلي يذلاو ديع لك نيب نوكيف نيريغص نيديع

 موي نيرشعو ادحاو ينعأ
 هب |وملعي نأ ةعبرالا دايعالا كلت نم ديع لك يف ماداعو

 يلع اماظعو ىلتتلا حاج _روقلعيو ريمازلا نوذخايف مويب هلبق
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 مدبعب دوجرم ساخن نرم ردق يف ةدوجوم اهريغو ةرضخمإو
 ةدايز يف اببسو مل ازرح ن كركي كلذ نا ا

 ءارمالا ن ٠ لك جذي مويلأ اذه يو مئادع | ىلع مرصنو مةتوطس
 ةعارز ثرح طوطخ رم طخ لوا ىلع هديبع ضعب نايعالاو

 ( مانا ) مغلي هل لامي يذلا وهو ممول اذه همماب ميسوم تايم
 اهعضيو نيحوبذملا سّوور نم اسر ذخأي ريق ن ناك نمو مدقت اك

 ةنس لك نم ميلا اذه لثم يفو هضرا ثرح نم طخ لوا يف
 ار ير د 07 فنلا لسع

 ا لوصحم نم ةلكا لوا كلل لاكاتو اهيلع تناك
 فال ايناكال او مديع موي ١ يضاملا ماعلا

 هعابتا هعمو سلا عولط لبق موي يناث يف كلللا بكري مث معاديم

 لسحب( ورم الط كان لانو ةدان زك ااننس سوس
 اذا كلملا نا مويلا كلذ يف معاداع نمو ( هاد ) ىسي اهب رهن يف
 رام ربع سمج نبل ع كويل كا كا
 7 01 بونجلا يف ةكرب ىلا كلما يضمي موي يناث فو -
 كلل لزنيو ةهج لك نمركسعلا هب طيجن اهيف لستغبل دلبل
 هتعتمإو هحالسو هيلح عيج لع نشرب درا عزك تحبو 0

 زوجي الياإمف ١ ]لن راو ردا نم هعم نم لؤن لسنن اذاف
 نكرم كلذ قف نوسغلو نعل اربع الآ مويلا اذه ين كانه

 ١ مدوع دنع ةيارسلا ىل أ معم اهنوذخاي يراها نم انآ نيرشع



 الو

 لوبطلا يودب طلتختت تاوصالا اهيف عفترت ةريثك تارجاشمو
 داكت ال انعم اًبطخو ةلئاه ارم كلذ عوببم نروكيف قذانبلاو

 ريغ مويلا اذه يف اهعراوشو ةدلبلا ةقزا يف ىرت الو ةرابعلا هغلبت

 ناويحلاك اهف رض تاروذاقي لمزمو حورطم ضرالا ىلع ناركس
 بالكلا هسحت وا هيمشنت نمو بايذلا هيلع فع نفو حوبذلا

 هرمأب بحمم وهو دب نم هريغ ىلع وأ ضرالا ىلع عقيف يشع نمو

 برشلا 000000 ىلا كلذ ىلع نورهتسيو هلاحب ضار

 جراخ نم أوتأ اون اك نيذل 0 ءاربكو ركاسعلا ءاسور عيجتأو

 هتليبق ىلا ةليبق لكر بيكو هتقرف ىلا ةقرف لك سيئر ضنيف دلبلا
 5 مطوبط ةنوبرصي ب معتز وسمح ىلع او هج 00

 ةراج ةراح 3 > نولخديو دلبلا يف نوفوطيو كلملا ةيأرس مامأ
 ايف الو |يناك اك نوت ايان نوعبتجي مث اهلها 0

 لثم لماحم يف ديبعلا قانعا ىلع نيلومحم هوارزوو كلما

 كلذ دنعو عومجلا ”الوه نيب دلبلا طسو نه نورمف نإورتختا
 بابرإو كلللا غرفتي كلذل يلانلا مويلا يفو هديع مت دق 7

 ةداعلا نمو مهاطوا ىلا لئابفلا عجريو ةسدكقملا« م ايفل كليا

 منم تاصح نيذاا نيبئذلا ديبعلا ن 0

 اج دي معتم ىلا انادإ علو ايسر ابابا
 ركذ اكدليبلا نم لتقي نم ضعبو اهريغ وأ ةدلبلا نم ةددعتم

 شيشخلا نم ءايذأ ضعب ىلا فاضيو مهد نم لقبي ام دهب



 هال

 ىتلتيف ةنيدملا ناديم يف ل|وزلا ضعب كلملا رضحب هيلي يذلا مويلا

 يذلا هبكومو و ع منم لك لك هيتايف ركسعلا ءاس دور و ءرمالا

 بناج يف نيفقاو لعاشملا باح إو نيفايسلا نودحين هب ءاج

 نم .نلتق نم جادج معمو لجر .ةثام مت ةقرف لك رف ناديا
 1 دق نم نيبنذملا نم لتق نم سورو م اسورو ءادعالا ءارمأ

 كلملا ىذا ي البل هوت وارتعسلا نم اهوشح دقو نالا ىلا نامزلا

 تانكب نولكيو اهيلع نوبرظي نيكاكس مهديابو اهجيرب هعم نمو

 يف ةدوجوملا قرفلا رودتو ةعينش ةجزم الاعفا نولعفيو ةعيظف
 لل تال مران 7 ام اهنم لك مامإو ةقرف ةقرف نادبملا كلذ

 الكر .ةديججلا ايلا مسج يت .نزك فرط ولو لاجل
 اينما اقر ايليا طق دلي يعلم تلو سلم ةهااشم

 ىلع ةيكم قرفلا هذه رورم ةدم ءرمالا نوكتو راهنلارخآ ىلا ازكهو

 |ودقوا ليللا ءاج اذاف دورابلا برضو لامتالا ءىتسو ركملا لعف

 يقم نوكي ىتح لوبطلا قدو دورابلا برض نم |ورثكاو لعاشملا

 نم ةراح ولخت الف ةيزُم ةفلدت تاوصا اهتاجرا يف هل عفت مودة وللا

 ليلا ففصني نأ ىلإ كلذ لثم نع اهناقرط نم قيرط الو اهاراح
 اهب ًالبقف رومخناب رماراهنلا علط | اذاف هقيارس ىلا كلملا فرصنيف

 يف ىتيب الف دحا لكل اهم برشلا حابيو دلبلا يف ةقرفته ضايح

 00 :غ دبع وأ رح قنا وأ ركذ ريغص وارييك نم دحا يلا

 تامجازم اهيلع لصحت دقو ركس ىتح. اهنم برش الأ



 اله"

 نوماشتي سحن اهضعبو هب نونمتي ديعس مثدنع مايالا ضعبو
 نوكي دقو رشل و ريخلا نم مهالسال اهيف عقو ام بسحب كلذو هنم

 نكيملا ىلع اهضعنو حلا رم رثكأ دعنللا .ربشالا' نشعب يف

 ةياغ راعساب ميلع اهترعبي مت ل نرولعي برغلا نابر
 هصاصر عنو مع هديدقعتف ودعلا حالس نم مهنث اهنأ نودقتعيو
 ١ ضارمالا نم مهقثو هردصل مفسإو هر ملابن دد.ستو مهم هلبنو
 بورحلا نومحتتا داقتعالا اذهل هارتف تافالأو ءاوسالاو تاهاعلاو

 دوجو نم مثودع هلاعي اذ مئادعأ فالخب عزف الو فوخ ريغ نم
 مهتغلب هل كا ديغ امرشا زكَذ وع وليعا هلو مدنع جاهلا هذه

 رهش يف سرغي مهدنغ فورعم تابنل مسأ لصالا يثوهو ( ماينأ )
 دنع م 121111

 داوقو ءارمالا 00 ةدااصتخ يق ىلا انجن اهيع هداينع

 دحأ بقاعي ال نا مهدنع ةداعلا نمو ركسعلا ءاسورو شويجل
 ءرمالا عيمج ه هرضحي كلذلف ديعلا اذه لبق ةيانج ىلع ءارمالا نم

 الح ا.نمأنلاب نم حل يملا اخ مايا كف ةفاومالو نينفلطم نييبا
0 

 رورطلل تايبغلا نايل عشا ميسا
 لئابقلا عينج رضح ربمتبس رهش نم سماخلا مويلأ ن ..اك أاذاخ ث

 نوبرضي مهو 1 تايه يف مهئرم عم دالبلا لهو مع و
 قو راهنلا رخ | ىلا دن يظع بكوم ملل نوكبف ريبمأ) لاب لويطلا



 ال ةو

 اهنف اودجحبو اهنوسدقيف مهتاشم ملل اهصصخت ناثوالاك ءايبثا

 ريوصتلا نم ةيلاخ ةفلدخمدإوم نم ةبكرم عطق وا بشخ نم روص
 دايعالا يف روذنلا تالئاعلا اطل مدقثو 0 :زانم لخاد يف اهنوتبثيف

 10 سدقملا رابنعأ ربتعي ممدنع تاناويحلا نم ريثكو مماوملاو
 يلا مرلا 0 دالبلا عيمج يف رقصلإو اراكا يلاها دنع
 نال لذ نم نا صل ىضارنالا كودو موتا املا
 ا فلك نييبوروالا 1 هلتاق ناك ناف ةهظع ةمارغ

 قودنصلا هي عضويو عبضلا سار هيف فلي شالا نم بونو
 نيسدقملا رابعا ربتعي ةددعتم 04 قاضيا حاسفل |و نفديو

 هسأر ربظا 0 ضعب يق هيبري نم شيواردلا نم نأ ىتح
 ملل ربظ هودان اذا مثارت اذلو هلكاي ام روّدنلا نم هوطعأ ءاللا نم
 ائإو نيعم موي ماشا دنع نيسدنملا دايعال نسسلو مهلا رظنو

 نم ضييالا اهبف نوسبلي عيباسالا ضعب نم امايا ملاغشأ نوكرتي
 رو عاف دعو عع م لختلا ذيبن برش نوبندجيو بايثلا
 نم يناثلا نيلاوهو مدلوم مب كبس مءأد كلذو روفلا ل لك

 ١ ا تناك نأ او لمعلا هيف نوكرتي دل

 موي ريزولا سدقم ديعو سيمخلا موي كلما ةلئاعل سدقملا ديعف

 هسدقم موي قو هيف سلجي كلملا دلوم موي ره تبسلا مويو ةعبجا
 .ىنلكا نع سانلا منت مايالا هذه ينو هتخت ماما ةريغص ةكد ىلع
 1 ماما اذكو كلل“ ةلئاعأ لس دقم هنا نوغا| مخ
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 وأ باتكلا نوت 000 لك نع مهولاسيو مم
 سانلارابخلا طاقنلا يف ةعارب لو رثالا نوسسي وأ عدوا 0

 تذخا فيك اهب نودلعي ةرينك ًالبح نوفرعيو ملاوحا
 عاق ءاسنلا ضعبل نولمعيو يف عضوم يأ يفو اهقرس نمو قرسلا

 كا
 نع ثرالا قيرطب اهيف نولخدي ةيثارو ىلوالا ةفئاطلا فئاظوو
 نأ لو ةيدقلا نامزالا قيس نييرصملا ةنبك هيلع ن 00

 نيعم ددعب طبضنت ال ةينانلاو : ملاومأ ١ كلذكو | ادد نأ اوجوزتي

 1 مهسبلتو / نيفيا 0 كسح ]ع ةدايو :1| 00

 نوسبلتم نجل نأ نولوقي نيذلا نيعورصملاكر صب: مارت نم لاك
 000 نيف دقتعي *أسن ضعب مدنعو م6
 نراك بلل اذهل نضال حارا :اوادم ىف كفا دعالاو تامل
 جاوزلا لبق نينز اذا مدنع نهيلع جرح الو رثكأ نهيف داقتنعالا
 مدقتعي _:رمم اهنوذخاي تابترمو روذن سانلا ءالوطو هدعب وأ

 كلملا رذنو 7 فصنلا مسفن ال نوقبيو رجلا يف اهفصن نومري
 انك ذليل ١ نم ةعبر اءهكيهدلا نمد قأفا رفع ريكي الاعلاف

 لخد رك نوطب يف مو مدالوا نيسدشللب نوبه ام
 هنع ًاضوع عفد هذخأ هديس دارا اذاف هتمدخ يف يتب سدفملا لحم

 اذا تاهجلا ضعب يفو نأضلا نم هايش عيراو بهذ نم نيتيقوا

 هن للا لكأرأ قرض الفي دج يقل سيدنا كيقم ديلا لحد



 7و

 يروا و ىيبعلا :نم.ةلج ىبق لعا اوت كل واريمل مل تامانا

 نأ نودفتعيو هتمدخب معز ىلع أوموقيل هترفح يق هعم موغضوو

 أم ةح يو فيناك اوئاه اذا :ةيعرلا

 هل نا اودقتعا ةبرجتو مزه ةنطف 0 ايندلا يف هىدباك
 ناو نيسدملا 7 ةطساولا هنإو بيغلا لع ىلع عالظالا ةصاخ
 نم هنوبلظي ام س لأ م لاني هللا انام نيسدفملا 0

 0 ذوأ هبونذ تراك م نأ مثدنعو لجو زع هل هللا

 تاولصل او ثاعاطلا نم هلع ام بإوث نم هثوم لعل 5 53

 ءىبحت دقو تاباغلا.تادلظ:يف هبي نا هيلع اميدحمم تاوعدلاو

 خ رضق نم نأ : وأ نمو تاقوالا ضعب يف هتيب ىلأ هحور

 صختتو هيذ وت 0 ١ لازت الف هبراقأ نم ٠ ثام نمل متالل لاعا
 ىلا متاشم تمسقنا دقو البو دكنو ءانع يف لازي الف هشيع هيلع
 نيتفئاط

 ايثدلا رؤمأ قف نولخدي الف نيسدنللاب مثدنع ةقحم ىلوالا

 نع ةديعب لاحم يف نومبتيو مهولزتعي لب سانلاب نوطلدخي الو
 ,:رع مهولاسيو نيسدقملا نوبطاخي مغأ نولوتيو نارمم او دلبلا
 هاب ثا ع نم لاح ملعي نأ دح أ دارا اذاف هلع اودارا يف لك

 اطاسيد اهعم لكتيف هبيرق حور هل رضع مثدحا ىل ١ بهذ هبراقأ

 هدير اع

 نوسنايف مهجحارفأ يلايلو متاهتجأ تاقوا يف سانل اب طلخت ةينانل إو

١ 3 



 ا

 ةراغ دارا ال ىلوملا نا نولوقيو ةكئالم وا نيسدقم ةطساوب آلا

 اجاوزأ مل قلخو دوس ةثالثو ضيب لاجر ةثالث اهيف قلخ ايندلا
 فريال ةلوفتم ةبلع قلذ ايندلا يف مهيب عازنلا لوصح مدعلو مانم

 رانخي ن ا نيقيرفلا رمآو ضرالا ىلع املعجو ةمونخم ةقروو اهيف أم

 لوا مما |ورانخا لاقف ةريختا يف دوسلا مدقو دارا اممأ امدم لك

 ام.تفف يق لك اهنطاب يف نأ مز اهورادخاف ةبلعلا يف ف اوعطف

 عطق ضعبو ديد زا اهلثمو بهذ نم ةعطق ىوس ابيف ودحي مف

 ضيبلا ذخإو اهتصاخ الو اهتدئاف نوماعي ال ىرخأ نداعم نم
 قب نادوسلا هناجس هللا لعب يث لك ملغ اهيف |ودجوف ةقرولا
 .1اراقر لضيلا) لوبإو زلظقالا كاياغ نيو ناتشاو :يراعلا
 ىتح مل مزلي ام نوعنصي فيك مهبليو ةليل لك مهلعي راصورجبا
 مث ةدم رجلا كي اهب اوراسو اهوبكرو اهولعف نفسلا ةعنص مهلع

 نيذلا ن 00 ىلا اهب 2 ةدرلعنم عاونأ نم عئاضبب أوعجر

 0 ل ل
 00 دي 9 8 ِق 2 0 1 قباكللذ

 0 4 نوعتميث ع عم متوم دعب 0 مهءارمأو
 مدحت كلذ .هداقتعالو .تاذلتسملا فانصاب .نوذ ذلتيو تاريخا



 “ها

 يف دجويو أعم امنم شيغتي نم منمو ضرالا ةعارز نم شيعتي
 لمعو رصحلا هيسل و ةكابإو ”ةغابصلا ةعانضب ةفرعم م نم ندلا

 حالسلا لمعب ةفرعم هل نم مهفو راخا ين |وأ

 املا نيسمخو ةئام نم برقي مثدنع ذيك لك اكو ةدغو

 تاه ةدع نم ايلا دز هيكل ل ادتاو

 تاوقلا فاكتور (قاينذلل تبامارخ نم طري اها ليوان دخلا

 هو لسلوتملاب هعيادسنويقزلا را نم در اهتم
 هنم عابي أم 0 ذخ مي بهذلا نم رادقم

 ةذرأو 5 ةرداص عئاصبلا ندعم نم دري ام ةتلانلا

 ةليفلا يدايص نم دري ام ةعبارلا

 (يكس) ةيحاذ 7 ام

 مدقث ام لع ةيفصتلاو ليسغلاب عيش ا ةحرلا ةيداثلا

 ةضفلاو بهذلا يلح عيب دار 00
 نم مو تاييحلا ضعب ىلع ررخملا جارخما نم حرم ةنمانلا

 0 ٌعاهب وأ أديبع هعفدي نم مدر ةضف وأ 5- هعفدي

 اوم وه ام اهنم ةفلدفحت مهانايد َِق ميهاذمو معادافنعأ انا

 نم 0 3 5 مهو هفلاخي ام أهنمو بوقعي هركذ ام

 عط مدعو مل هلل بح نع مثدعب 3 ميل

 ا ك1 ديما يا

 نوكيال دوسلا ىل ”الا | نولوقي
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 اهنم لايمأ ةعبرا دعب ىلع يروك سار نم

 ىلا يقثرشلا بونجلا نم ذخاوهو ( يتباوخ) قرط عبإرلا
 (راكا ) ىلا اهنم لصوتي دالبو ندم ةدعبربو يقرشلا لاغثلا
 يحاونلا هذهب نينطاقلا نييبوروالا نم 0 زيلكنالا نطاومو
 لحاسلا نار دع يتاشأ لها ا ةعبرالا َّق ةرطلا هزهو

 ع امأو ةيئور وألا مرر 1 دووابلا موش 3 *أ

 صرا لخادمىلا ةفلدخم تاهاجتأ يف ذخأت مث تقلا ا ءارد رخآلا

 نانيدح نانثإو نائيق نانثا اهم 0 هزهو اقيرفأ

 ديعلاريخست اهمرويملا ةلوبسل اه يف دهتبع نالا كلما
 ١ هلت عر لي ار اناا لعر هانا ىلض
 دالب ىلأو ةريبشلا ندم ىلأ اهنمو دالبلا ٠ نم هرواج ام ىلأ تخل

 نم ريك فلي ةنس 0 نكلو نييبوروالا نطإومو لحاسلا

 رهنالا ناضيفو راطمالاو حايرلا ببس اهراثا ى تو قرطلا هذه .

 هدد ازا ربكلا 0 ىلإ كلذ ىذعتي دقورئاجاو نانو

 كلذو ةرضخو راج نه نصح ىرت لحاسلا ةهج نم ضرالأ

 را ا ا
 اب و امف ضرالاو ةريغص تاباغ وأ اهتاهج ضعب يف ةيوتسم

 يك ادم تغل | لوح دجويو ة ةليلق تاباغ ابيفو ةيلبج انلوق

 هلهأ ام اهنمو رثكا ىلع اهضعبو موي دعب ىلع اهضعب يلاهالا ةريثك

 نم مهمو ديصلا نم شيعتي نرم مهمو أفلا نيتس نم بيرق



, 
 : 0 ا ةعضاخ بهذلا لحاو - تاس فرعا لق

 0 اربخأ مخبب تلصح برح دعب هج ىلا تمفن

 ةليبق بونحلا ةهجي اهنف ( يساميك ) ةنيدم اهتخت ةدحاو 2

 ٠ نيفوعو ٠ ادنمإو ٠ اصو) لئابقو ( ليفوط ) لابجو (اركيد )
 ( اكزوتو

 . نافرغ) لئابق ( انلوق ره طاش ىلع قرشلا ةهجي اهنمو
 ٠ ايكعو ١. ينودوبو ٠ اروجتدو ٠ نتبويوانبو ٠ وزوبابو

 ( هيوبماكعدو ٍْ ميوكاو ئ مكعو . وهاوكعو

 مدرك يلطر فكرا لاق طرا
 ( يتاششأ ) كلم مح تحت اهلكو ( اتهعو ٠ يتنافو ٠ نيساعو
 اندم نمر قرط ةيناث ىلا ةيسقنم اهعاستا لع ةكلملا هذهو

 ماب وأ هتدم يف ءىغنا يذلا كللل مسأب ىبسي قيرط لك ةيبشلا

 0 ةليبقلا وأ اهيف وه 3 ةيريدملا

 ىلا لصوملا وهو ( نيفوعاد ) قيرط ىبمي لوالا قيرطل اف

 اهريغو ( اينولويا ) ةتيد. رواجما يبرغلا لحاسلا
 اهدحأ نيعرف ىلا مسقتي اهدنعو ( اصو )!قيوط ئسي ىنانلا

 بوعشلا ةثالثلا سأر ىلا هب لصوتي يذلا يلرغرخالاو يفرش
 تاهجلا كلدب نييوابوروالا 0 ىلإو

 ةريغص ةدلب دنع مسقنيو 0 متسع قيرط ىبسي ث

 يف كالا مسد لدم قاس يل او



 اكل

 ن وبسلاو ةعئاعلا ّه :رماسملا

 يتنناشا ةكام

 ام زاجنا يف هوجري يزيلكنالا ىلا ذيشلا تفنلا مث لقانلا لاق

 نم نابرقلا بيرقن يف نادوسلا ةداع كذ نم ليللا فهي هدعو

 لحاوس يف ةرشتتملا لئابقلا ةلجج نم يزيلكتالا لاقف ناسنالأ عون
 ةديعب ةعسأو ضرأ ف ةئقم ( يتتاشأ )اه لافت ةليبق بهذلا دالب

 ىهو تاجرد عبرأ قرشملا ىلا برغملا نم الوط اهدحي دودخلا

 نصح نم وهو كلذ وحن اهضرعو ( انلو ) ىلا ( ناماع ) نم

 ( نافرغ ) .ةيالو ىلا ( سرؤوك ) سار
 نم اهيف نمو ضرالا هذه عينج ىلع ماحلا وه يتناشأ كلمو

 لئابقلا ماكح عيمجو همكح يف هل عزانم الو هرمال ضراعم ريغ

 عيمبجت هعفدي ال نمو جارخملا مدم عفدي نم ءاوس هيهنو هرمأ تحت
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 تلاق ءام معم سيلو ءام ىلع |وسيلو ىلا ايل لص

 ىلع هسار عضاو سو هيلع هللا ىلص هلل ١ لو مرو برب اع

 أوسيلو سانلا تحف هللا لوسر ---- لاقف مأن دف يزن

 نا هللا هاش ام لاقو ركبوبا ينبتاعف ءام معم سيلو ءام ىلع
 ام ريغ ىلع صا نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف لوقي
 هلوق ىلا ةالصلا ىلا متت اذا اونما نيذلا اهيااي ىلاعت هللا لزتاف

 يف ام ةباحصلا ضعب لاقف ابيط اديعص اويهمتف هام اودجت مل ناف
 ةيالا: هذه لوزن ببس اذهف ركب يبا ّلأاي مكتكرب لواب

 ل00 ا ع ورسوم جحا وو وس سس



 م

 نم هرطاخ جيرتسيو هردص حرشنيف هتيدوبع مدق ىلع اًماق هتيلكب

 هنايا ىوقيو هبلق رينتسيف هتالص ةدم اهلئاوغو ايندلا لغاوش
 0 اضرصخ ضاخملاو دسانلاو تاوزنلا بح هر فعضير

 لأ ف هنالص ىف هزه اح هلق ىف لونيو هرطان عر كد
 ينل ةيناحرلا تادراولاو ةيلعلا رطاوخلا نم اهعبتي امو ةيثآرقلا
 ىونثو اعرو هالقتو ةوابغلإو ةثوعرلاو ةوسقلا ةنطاس هبلق نم قحت
 ةالصلا ناش اذبف ملل ةمحرو هفلخب ةفارو انانحو هللا ىلع الابقإو
 ةرخالا يف عفنلاب ناسنالا ىلع دوعت يلا ةلماكلا ةدابعلاو ةلضافلا
 هلضفب ال له دق هناحس هللا ىلا برقتلاو ايندلا يف ةحارلاو

 لاحو هتاقوأ نم تقو يف اهنم دبعلا مرحي ال ىتح اهيلا ليبسلا
 تيلصو تيمبت هب اضوتا ءام دجا ملا. ينيار اذطو هلإوحا نم

 اويهتف *ام |ودجت مل ناف ىلاعت هلوقت
 ببس ةيالا هذه لوزنل ذاتسالا اهيا لعي له ناهرب لاقف

 د

 اها اهنع هللا يضر نينمْملا ما ةشئاع نع يور خيشلا لاف
 هرافسا ضعب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ تلاق
 ماقاف ل دقع عطقتا ( ةفيلحلا يذب ناكم يف ) ءاديبلاب انك اذا ىتح

 اوسيلو هعم سانلا ماقإو هساهلا ىلع سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ىهو ) قيدصلا ركب يبا ىلا سانلا قاف ءام معم سيلو ءام ىلع
 هللا لوسرب تماقا ةشئاع تعنص ام ىلا ىرتالا هل اولاقف ( اهوبا
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 ن ويشلاو ةسداسلا 6 رماسملا

 ميتل إو هوضولا

 نم نيدلا يف انيلع لعجي مل هنكح تلج هللا نا يتلا لاقف
 لعجو هتدابعل قيرطلا انلرسيو انيلع لهسو انع ففخ لب جرح
 اذاف هساني الع .تراسنالا يرتعت ىلا لاوحالا نم لاح لك
 اميطضم للص اًدعاق اهنع زبع نإو ادعاق ىلح افاق ةالصلا نعزجت
 هزوعأ نإو ًاضوت املا دجو نآو ايفاتسم ىلض امبطضم اهنع ربع ناو

 برقتلاو هالوم ةدابع نم هتاقوا نم تقر يف مرحي البكل ىلصو مبت ءامل
 قرم ةالخأ لك ف ناسنالا ناف ةترضحن هيف , ركل هفجنر ملا
 لاب هيدانيو عوشملا ناسلب هيجاني لجو زع هبر عم ىلخي هتاولص

 لاغشا نع هتدابع يف لماكلا دبعلا اهبف ضرعيو عوضخملاو عرضنلا
 هيلع البقم هبرل هبلق ىلخيو اطاعإو اهسواسوو اطإوحإو ايندلا

32 
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 نفعاضت يقف [روغم الضم ةيبرغلا ةمالا يف رشلا ناكف ةريسي
 ةريبشلا ةيلعلا رثاملاو ةريثكلا تاريخا نم ملل ام

 ةحارلا ىلا تلامو ساجملا مب لاط ا م ثيدحلا لقان لاق

 بتك ف روحتاسلا لقتدق يزيلكنالا لافو خيشلا تكس 3-
 ارينك بوقعي انع ثدح يبلا تاهبجلا كلت 4 :

 قالخالاو ةعينشلا تاداعلاو ,شحونلاو لهجا ل
 نييمدالا نم نيبارقلا بيرقث ةداع ابعظفاو 1 نهو 0

 مونلا باط دقف ىلاعت هللا هاش نأ حابصلا يف انثيدح العلو

 د اال ناسثلا نامل ىلع نابل هلجاد دق اهرب انهو
 اوهاقف ماقو ساب ال يلا لاقف حابصلا ىلا هنحار انم لك
 ىلا اوهجنونو |وماق حابصلا ميا الذ هعيضم ىلا لك فرصنإو

 . مل قيرطلا ءانثا يفو اوراسو تابرعلا ىدحا يف اولزنو ةطخما
 كلذكو ةالصلا نم رضح ام ىلصو مبتف هب 0 ءامزجشلا دبي

 بوقعي اهيف ىأر ةرم لوأ هذه تناكو نيدلا ناهرب هنبأ لعف
 كلذ ىف ريس لاسف ناضوبي اهاري ناك افإو ميلا
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 ناكو نهرئاس قرافو آعبرا كسا سو هيلع هللا ىلص ينلا
 لع لالدسالا كلذي امل رجزلاو ا هيا ا

 رومالا 5 رمأ ةين دنع اهمودهاشي لاوحاب وشلاو ريخ ١ تدأ وح

 رمت رف ا طال لع داك هير تس و
 رعاشلا لاق كلذ يف ةراجلاب لئابقلا ضعب

 ثنو ريطلا اذا يف ةلاقم

 قئاقح يف مركفت مدعل برعلا ةيلهاج يف ءايشالا هذه تناكف
 ام داسفب مريخ يللا دشرم مل نكي مل ذا اهتاياغو اهللعو ءايمثالا
 بديسلا مهف تاشنا ي ىلا تضاذلاو 0 كئاقكلا نم هيلع مث

 مرطف كو مجال ةدوجب برعلا نكل تاليختل و ةلفغلاو لهجلا
 تجرختأ ةريغك 00 ءايل> ءالقع مهف ناك مهالخأ نسحو

 .عوتلا اهيلع نوكي نا يغبني ينلا ةيناسنالا بادالا بلغا مراكفا
 ليصحت يف نواعتلل عامجالاو ةفلالاو قطنلاو ملعلاب هللا هفرش يذلا

 تال انخلإو بطخملاو راعشالا نه مهعر هتشا امو قالخالا مراكم منال
 دهاش 1 نيبلا اد حالصإو تاموصخاو .١ اياضنلا لصف ُِك

 يناعلاو ضارغالا نع ةنابالا نسحو قطنلا نم لدعإو قدصأ
 درو دقو ةزيزعلا هانمأو ةزيجولأ مهافلك يف كلذ ربظب ةلوقعملا



 الي

 اذاف ىتوملا 0 0 انأ لوقو كلذبر خخ  ىدزرفلا ن اكو ةديئو

 ا وقي هناحجس هللأو ةدووْلا بح ا يدج لاق هنع لع

 هيلع هل ل ١ لص 000 اعيهج سانلا ىحأ | اناكذ

 00 هل نآو هلوبقب هرشبف هلم نع ملسو

 ذأ كحرلا نأ َن برعل أ هيلع نانو ل اماع الو برعلا ق امدق

 حاكدلا يف لل ناكو اهرك اهجوزتف هدالوا ربكأ هتارمأ ثرو تام

 مالسالا نيد هيلع ام اهفرشإو اهظعا ةفلئخم قرط ةيرذلا ةبسنو
 فافزلاو سانلا نم لفحم يف ميوزتلا دقعو رجلا ريدقثو ةبطخملا نم
 مث اتيبب ةارلا ذك نا ةيناثلا ةقيرطلا ٠ ةءافكلا رابعإو ةرهشلل

 اف ةرشع اهل انادخا نونوكي مثزواجت ال لاجرلا نم اددع نداخت
 نوثدحتي اهيلا !وعتجا ارو اهيلع قافنالاو 0 نوكرتشي اهنؤد
 30 دلوب تءاج اذاف ب اهلا 20 كاب

 02 12 را هلماعل هفانلا ضب ]ورصخا الا ؟رفاظ ناك نأ ةيبن

 ةارملا نا ةنلانلا ةقّيرطلا ٠ هلل. انبا ف هبل قرع

 لك اهيلع لخدي لب دحاب صاخت الو ةيار هيلع بصتتو انيب ذخت
 نم تءاش نمي هنقحلا دلوب تءاج ناف اياغبلا ءالوهو دارا ن
 كلذ نم عانتمالا ىلع ردقي الف اياغبلا نايت او ربعلاب 5

 هبا ناك دحاب هقت نا لبق لجر هففتسا اذاو

 هتضع يف لجرلا عين رصح ريغ نمزوهقتت برعلا تناكو
 هل لاقف ةوسن رشع هلحتو ةهلس نب ناليغ ٍلسإو رثكأو ءاسن رشع



7 

 بحلاك ثداوخلا ضعب ةلاعتساب نوبلجت# زرخ مل ناكو نجلا
 نسج نم ةريثك ءايشا يف كلذ ريغو ثبلإو ضرملاو ضعغبلاو
 اسنلا اهلقانتل اهنم ريثك يقي دقو اهواصقتسا لوطي تافارخلا هذه

 الخرم يالا لس ةماعلا نم ىلا لك لد اجرت ند
 نسلج اذأ نهنال ءاسنلا اهيلع لزغي يلا ةكرلل ةبسن ةكرلا لع

 هيلع ت 00 نمو ثيداحالا هذه يف نضوافت اليل لؤغلل

 لجرلا زن ناك تابح نوف رمو تامل أي فول للا
 نييبس دحال كلذو بارتلاب اهيلع ظيو تنبلا اهيف يلدي مث ةرفح

 الك كوكو وفل بوجع ني ركومنلا لفن انزال
 رغعاشلا قدزرفلا دج ةعضعض نأ يور قالمالا ةيشخ قافنالا
 يف ةيدابلا ىلا بيجتىلع انزي جرخ ميظع لام اذ ناكو روبشملا
 لزغف خيش هبابب انيب هريسم يف دجوف هل انلض نيترك نيتقان بلط

 مث هعم ثدحت ساجو مازكالاو ةيحنلاب دي كللذ هلبقتساو هيلا

 هترشبف ةيراج تاج رو هدنع اجهناب هربخاف نيتقانلا نع هلاس

 ناو انلام هي انكراش آركذ ناك نا يرظنا لاقف هلجوز عضوب

 هل لاقف دالوإل ِح اننأ انع برعلا ثدحت لاقف كلنم ابيدتفا

 0 ةيدفل اع ا شوا 2

 ةئام ىذف.ىتح لمعلا اذه ة ةعضعص كلذ دعب نخإو هثعبي
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 هنودجحي مأ كللذ 3و رمل هةر ءارمتا | ةليللا قف دلو نق نأ 0

 اًدضق دصق اذا لجرلا ناكس اطعلاب ممواشت اهنمو ةلرغلا ريصق
 رعا دلال اق اًريخ بيضي الفأل ىري عبر ناسنا هجو يف ننطغف
 كلذ ربنعي م نم حدب

 سطاوعلا هنع كلسبخي لو تيضم
 ما اهنإو ىلاعسلاو نالتغلا ثيداحا برعلا نع رهتشا امو

 0 ابر اعأو نا سؤؤرو ةيدوالاو 00 00 ةيح

 ا رهام دحأ مز نب قرتع نأ 0

 تيار اذا هل تلاق تناكو اهنم دلوو اهجوزتو هتبحاف سنحلا كلذ

 5 يوق دالب ىلا ترط هترظن ىتم يفاف ينع هرئساف قربلا
 نبا وينشي. .كللذ لاو تراطف :اًقرب تاوف امني اهنع لفغف كدالؤا

 لوفي ثيح يرعملا ءالعلا
 اههوجو ثرتس ضايبا حال اذأ

 ىلاعش 0 ورع ناك |
 ةزح أ ا ذا موك ةريفك ءايشأ بابلا اذه يق لو

 لوتتملا سار ىلع ا ةثور نوذخايف 000 ضتقث نأ

 ضرعتلا نم مهوخو كلذب نوزرحت كرئاث ثار 8 نولوقيو
 تكارم :اهن ا .معزل عيباربلاو ذفانقلاك راغضلا تاناويجلا ضنعبل
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 تشاع هلوح تفاظو تارم عبس اردغ لق يذلا فيرشلا
 رعاشلا لاق اهدالوأ

 ةنأطي ءاسنلا تيلاقم لظت

 رزئتم "رمل 00
 ىلا اهب ىر اهيدبت نأو 'اوأ هنانسأ عزت اذا يبصلا نأ اهنمو

 يق هارعشلا هتركذو اهنم نسحا اهب ينيلدبا سمثاي لاقو سفنلا
 ةفرط لوق كلذ نم اهراعشا

 رشالا لوقصم ضيا اذرب + يجف نم سغلا هتلدب

 ةضعارم اهبرش اذا كارشالاو كولللا ءامت نأ مداقنعأ اهنمو

 فارشالا نم امرق حدب رعاشلا لاق 0 ءاكرع ةق بلا

 يكل نوم كيالحلاا د" يات للا مق ممالحا
 الو لكات الف نونحلاك ةيجايه ةلاح اهيرتعت بالكلاو

 ه2 نيل ذاق ادج ودعلا ةعيرس ةليزه ةليكض ريصتف برشت
 ضوضعلا كوي هنا كلاغلإو هئضع ةزيغ وا اًنأسنا اتاوبح اهقرط

 مداوهتساو نجلا سم ضل ىلع |وفاخ اذا معا متافارخ نمو
 ضيحلا قرخو ىتوملا ماظعو راذقالا نم ايش هيلع اير
 ناسنا فرطاذا هنا مههاذم نمو قشعلا نم الا سيتلا عفني اولاق
 ىدحأ ىلوالا يف لوفي مالا باهذل ا

 نم اتءاج عبس نم ناتنثأ ةيناثلا يفو ةنيدملا نم تءاج عبس نم

 اهنمو ةنيدملا نم نئج عبس نم عبس لوقي نا ىلا اذكهو ةنيدملا



 اكل

 كيلاعص دحأ روهشملا عاجلا درولا نب رجل إو رينعت

 ىلا ةقفر يف جرخ هنأ ةأرجلإو ةدشلا يف لثملا مم بورضملا برعلا

 نمم ةورع فناف مهاداع ىلع اومن اهنم إوند اف نوراتت ربيخ
 لاقو كلذ

 ىدرلا ةفيخ نم ترشع نثل يرمعل

 عوز ونا ريح. قام :
 3 صوفتلا  كللا تيلاف داق

 ”ةرببخ خرا ال دل الا ايلاقو

 عولو دوهلا . لعف نم كل 1
 ةكئاش هكشت مل اًناغ املاس هلهال عجر 0

 نأ اهنمو ىضرمو ىنوم نسيب اوناك |ورشعو هعم ناك نم عيمجو
 هيديب قفصو هبايث بلق قيرطلا اطخاف ارفاسم ناك اذا لجرلا

 ارعا لاق

 يب لوجت نونظلاو يبايث تبلق

 ريس لك وحن لحرب ىرتو

 _ليلدب بصي ل ادصق ترصبإو

 تحت اذا دلو اطل شيعي ال يتلا يو ةالقملا نأ ثداقنعأ اهنمو .
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 ةوجولا نولسغيو اهئاثخاب نادبالا نوفل |وناكو ةمرح هدنع
 قلداف طاوحا عرس يف اهب ىركاتمو يهاست روحا مواغو اك
 كلسملا اذه اوجتتاإو وذا اذه اوذح رمل لثإا

 هذه نم وحن ىلع اضيا نييرصملا ءامدق دنعرقبلا ناكو
 غدال هغدل اذا ناسنالا نا برعلا ةيلهاج تاداع نمو ةبانلا

 بهذلا يلح هيلع قلع اذا هلا نودقتعي اوناكو يلج هيلع |وقاع
 ىرخل ةفئاط تناكو تام صاصرلا كا ا

 ماني الورهسي نا لجال عيدللا ىلع يلح قيلعت كيتوعت بد

 انإو تاف مسلا هيف ىرس مان اذأ دي

 ربسلا اببس يللا قيلعت نوكيأ برعلا ضعبل ليقو ملس مي م
 لجرلا نا ملايخ نمو انلئاوا نع اهانئرإوت ةنس اهنكلو ال لاقف
 ةيلصأ. ٠ نم كلذب زرتحي هناك نخنلا يع اق اهل عملا تاما ذأ

 كيرلا« ريعفاو هاشلاب رالالا يف مرعاش لاق هل ١ ندا
 كلذب

 رزاهب لوح نم نويع انف

 ردجإو ىلوأ مهبلا يعرب متثأو

 راغصلا منغلأ 3 7-3 رزاهبلاو

 ظ 0 ةيرق اولخدي نأ |ودأرا اذا مغأ مهتافارخ نمو
 ريجا قب |وفجتو اهجراخ وفقو 4 ةياص|و اهتماخو لوفاخو
 فقيهنلا اذه نومو ةهّثو ةذوع بنرأ بعك مهم لك قلعو

6 
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 اودارأد» متع رطملا سابا بسب اويدجا اذ مل اهننو
 علسل اك تسي يلا تاتاسلا نم امزح وعج 0 ولا

 يف اهودعصإو رانلا اهيف عفا هيلا اند باهيطرو زشملاو
 رظانمو مظع ع ندد ركي ىتح اهدالوا نيبو اهنيب إوقرفو لاابجل

 هبنن- ن ١ لأ مف كلذ رمتسأو ل ةهحر كلذب نوبلكتس ةلئاه

 هيف راعشالا, تركو لسونلا كلذ ةجاهسو ةداعلا :كلتذنق ريك
 مضعب لوف اه

 ظ ايحلا لطاه ىلآ روقيبب انعفش

 ايدج انداز لب كاذ انع نغي.لف ظ
 ا ا ارض

 ابصخ هدنع نم ضرالا بدجريصو

 رخآر عاش لوق اهنمو
 : ممعبس ا لاجر وددرد ال

 ةعلسم أ اروقس ثنا لاعاجا

 ”رطلإب لاكي كليفعرب
 دنع ةغالبلا ع حرش يف ديدحلا يبا نب ديما دبع لاق

 ءايكذالا ضعب لاق برعلا اهيلع تناك يلا - 00

 اه. نإو ضرالا غ اهلعجن اهلع هل ها 1



 ال ١ :

 برثلا رتل تيب اذا رولا وبري اياك مهل اهي
 ءاملا برش نع رقبلا دصتف هيكرت نحل نا نوبعزي

 ذخوي مو لق اذا ناسنالا نأ نومعزي اوناك ةماها اهنمو

 0 الف ةماهلا ىبسي رئاط هسار _:رم جرخي هراش

 هراثب ذوي نأ ىلا ينوقسا ينوقسا
 جورلا نإو مدلا اهنا عز نم مهم بهاذم سفنلايف ل ناكو
 ناشلويس نيف يذل 1
 اذا ٠ ينايبنالا مبج نيم .طيشي رئاط ينل ةنل 0

 كلذ يفو هل اذحوتسم هربق ىلع 0 او لبق وأ تام

 مرعاش لومي
 ”ءاه رباتلا ىدص يف ملف * مهلع نونملاو توملا طلس

 دحين ام رتكاو ملاك نووي يركب اظل ! اذه نأ للتو

 اهلا نأ اولاق ىتح ىلتتلا عراصمو سيواونلاو ةلطعملا رايدلا يف

 تيملاربخت هربخ نم نوكي ام ملعتل تبلل دلو دنع لازت ال
 هفوسرش ضع عاج اذأ ناسنالا نأ نوعزير فصلا اهنمو

 نبل ف نو ةيضوهد راع
 اذاف ةيرض لوال توم ةيحلا نأ نومعزي ةيرضلا ةينثث ابنمو

 2 لاي ةديرافلا ماهوالا نم كلذا ريغو تاع .ةيرصلا تن
 رجم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ثعبو مالسالا ءاج املف ةدساكلا

 ليا نم هب لولا لطي و هلك كني لما
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 ن وتشلاو ةنساخلا 0 :رماسملا

 ةيلهاجلا برعلا

 نم نوكي انأ اطامإَو ةحلا تاداغلا هذه اشنم جملا لاق
 دقو ةمالا نيب فراعملا راشنت ناو ميلعتلا نسح الآ اهليزي الق ةلاهجلا

 ماهوالاو تاذاعلا هذه ل انما نم ربنك ةيلهاخلا يف برعلا ةمال ن 3

 ةلاملا هيلع لي كب مالاسالا ةعيرش نم مهيار ا

9 
 منم دحإو تام اذأ ]وناك مهنأ ةيله ف برعلا تاداع ن

 ثعبأذأ هنأ نومعزي توق 0 |ودشو ةربق دنع هتقان [ولثع

007 
 ةقانلا ىوك رعلا كاد د مثدحأ قانا كيلصا اف مخأ اهتمو

 ةبيعملا يردي د ن 0 ةميلسلا
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 لابلاويفا عبو و ديلا روي اعلا لس
 مث ةليوط ةدمرمتست ةبراحم ةروص نوئيهيو لاتقلاو برحلا تالأو
 من | هانعم امالك نوركذيو مهكر ىلع ىلع نوثجيو مثروبظ هنولوي م

 ا يف هوفعيوأ تل ناب لاتقل نودعتسم

 ذعلو هراث ذخال نودعتسم ماب |ونلعا اليتق 4-1 1١ ناك ناف هن

 منورجطيف همأقم بساني ام ردقب هديبع نم نوذخايو نوموفي كلذ

 مهوجبذي مث مثديس ةمدخب مايقلاب مغوصويو مثدتع ام نسحأ نم
 ايندلا يف يف مل ن ناك ام معم نونفديو دحأو ربق يف هعم مغونفديو

 مث متايح يف هنولمعتسي وز اوناك أم عيمجو بايثلإو يفاوالاو شرفلا نم

 نوعنصي كلذ دعبو اهيلع بارتلا نودريو ًاريصح ميلع نوعضي

 نوقلعي ديدحلا نم ةعطق اهايإوز ىدحا يف نوقدي ةشعربقلا ىلع

 اهعم |وعضو ىننا ناك ناف اركذ ناك نا تيما حالس ضعب اهب
 دي 6 لا لال ا
 هب يدعم كلذ: غزا فكرأ منم 5 ان هربق ىلع هنوعضيف بيارشو .

 نمروشأ ةتس مامت ىلا نيح دعب اتيح كلذ نورركيو تيل أ حور

 ِ هنفد

 ةعيظنلا تاداعلا هذه لاثمأ نم ريثك لو بوقعي لاق مث

 : اهدادعت لوطي

 .ببس سبيع مهروس 92ج 2 قي وسي



 افدر

 نو لاملاو قزرلا يف ةعسوتلإو لاثمالا ىلع ةبلغلاو لاح نسحو
 مضلا هسفن نع انام ريخلل امم هببآ يعاسم انعاس اًتلخ تروكي

 هتبعو ةفيفع هسفن نوكت نأو هراثا يف احودمم هرادل ارعم ريضلإو
 همال هيطعيو هيمسي 0 مانملا بساني اء كلذ وحنو ةفيرش ةيلاع

 ىثنا دولوملا نراك نإو كلذ دعب نورضاحلا فرصنيو هيباوا

 اع ىلع بيطخلا اهعضي نكلو كلذ لثم اضيا اه لمع
 ىعديو باشنلا لدب اصع اهبطعيو دلولا هيف عضوي ىذلا سرتلا

 اهنيلم يف ةرهام اهجوز عاتم ىلع ةنيما اهضرعل ةظفاح نوكت ناب اه
 كلاغشا يس هل ةنيعم هئاسن يقاب ىلع اهجوز دنع ةمدقم اهزبخو
 كلذ وحنو هلاعأو

 ا يرد ضامن دل ١:11 ةءاعنكلا تقال كو
 هه لجرلا تاماقاف امو "اكن 0 0 0

 لع تنين نا سوخل نكك لذ ترارلا ناك روكذلا دم
 عا 210008 هدالوأ ةيق
 هتايلات يرتد هلو كنا هتوخإو هدالوا نم هل ثراو الو

 اا اال تافانانا رك دل عا دال ركل هناتم نك
 ينو ثيل .تاننب ةيبز همزلي نمي ماها ثراولا ناكر كذا نم

 اهيلع نوظفاحي ةعيظف ةداع م مزيهبجت و مثاتول مهفدو مهزئانج

 نسحأ هنوسبلي مهتيم اولسغي نا دعب منا كلذ اهنع نولوحتب الو
 مث هيمدق ىلع اًئاق يوتسي ىتح يش ىلا هنودنسيو هحالسو هبايث
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 بتترت وأو معاقوأ ظعم كلذ يف نوفرصيف ءاسنلا بحو ركسلا

 مهتاوقأ يف صقتن هيلع
 اتجا:لبق جوزلا ن 0 يق ةيراجلا تاذاعلا نمو

 زرخ نم كوالا ةدح اوخ ةدحأو ايده كتالكي ايلا ثعنيب هنجوزب

 ةنلاثلاو سبلي ام سج نم ةيناثلإو هوحنو جاجز نه عونصم
 جتوزلا' ىلا نودي ةجوزلا لها كلذكو انتعتمأ هيف عضت قودنص

 هلا نولسري كلذكو راسلاو ةورثلا بسح ىلع رثكاف نيدبع

 وحن و زررا' نم اكيشو ماهس ضعبوت هلئاجت اًقينسون هب قيلت ةوسك

 ”ابالاا ىلع روكذلا ةيبزرت نا مذالوا ةيبرت يف معقيرطو
 جاوزلا يف اهريخ ىلع مدنعركبلل ةيزم الو تابدال 5 تنل
 . دولوملل عنصيقاو دلت دلت ىتخ اهبرقي ال جوزلا 0 ةأرما تلمح اذإو

 همدخو: هنلئاغ هوب عمخ اركذ 0 نراك اذا هنا وهون هركذتس ام

 مهيضكو 2 مهسقو وال ا او هتدالو نم نإموي يي

 انغلا نم نيرثكم برظلاو حرفلا نيريظفت دلبلا يف م رادو

 تنآلا مهو: هياتصاو: هاب هيلع عمد رمزلاو”ليطلاو ضقزلاو
 نايم ف نوط انريخوتت اللا: رماملاون لويطلا قرأ رطلا
 نمدلولا ذخايف بيطخما# مهب نم لجر جرخي كلذ دنعو عسشإو

 اباتن و اتنوق' هدي يف عضيو: نيرضاحلا نيب سرت ىلع هعضيوهمأ

 مث معاها ببنس ىلؤألا' يف ركذي نيتبطخ بظخي مث كلذ ونخغوأ

 ملأ لؤطت هلل وعدي: ةينانلا'ةبطتخمابأ هل اًبظام' دولوللا وح تغنلب
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 نك ذيو اسيل نينني نينه ةعامج نينيب نآكو هيلع < 5 ا ندعي

 نييوق 006 ذإو نينعانم رحت كلذ لع قالا رساف ةئايفف

 افاطو رجحتلا عورف نم تابشخ ىلع هاطبر و تيملا المتحاف أرضح

 تاكرحو بينو ءاكب كيس ةعربسلإو ةلورلا عم ةيرفلا .يحاون هب

 اص ىتح دلبلا وس 1بلو ذيمغ عرس اماو ةهعوزتم

 ل | اولصو ايلف هونفديل هب |وفرصت 0 عمسي ال

 م ءاسنلا عيجج نرم ءاكبلإو بيغلاب توصلا عفترإو ضزالا ىلع
 ىنأ مث نينثا ردق ىلع ةعسإو اهورفنجاف ةبرتلا عضوم مهيقف نيب
 |هوؤيطغ اهفارطإو اهءاعما ماطعأ مث هديب اهعطقو اهخلسو اهجزف زنعب

 7 اي نين مل عر يرن نب ضع وم ايس راكأو
 عيمج ىلع هلينر هه قرشو ةريغص آعطق هعطقف ملا نرم يقي ام

 ال ءاكبلإو عفترم كلذ لك يف حايصلاو ةيقب هنم ىقياو نيرضاح
 اهدي لع ضبقو ةيظحلا كلن ىلأ ها

 اهوحرطو اهفلخ اهولعجو اهيدي اوقثواف ديبعلا نم نينثأ ىلا اهلسو

 اهقوف |اودعقو ةبشخ اهبلق ىلع اوعضوو اهربظ ىلع ضرالا ىلع

 اهب اومر م تمشو ا ىلع 'ىكتي مهم لكر اصو
 هوعضوف ملا نم يقب امه هل اوت مث اهقوف اهجوز اوعضوو ربغلا يف
 بيغلإو احبلا عطقتا 0 بارتلا اول اها مث اههناجي
 ءيش لصحب مل نك ةداعلا ىلع هلزنم ىلا مم اك ةهنتو

 برشب ,نومرغم ءانثتنلا ريغ نم عاقبلا هذه ناكس لكو
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 اهتايح يف تامول اهجوز عم

 ىرقلا نم ةيرق يف تام لجرل ةزانج ترضح دقو لاق
 تيبلا يف نم عيمج نم حايصلا 0 لا و

 ناكف نيلثم 0 نعفرو دلبلا ءاسن نهيلا عمتحاف ءاسنلا ن

 نم عيمج تاوصأ نم ىلعا اهتوصو ظظعأ ل 0

 2 كلذ يف اهواكب ةرورضلاب ناكفمألا يف
 1 اسنلا قاب ناكو هعم نفدعس يلا يه اهنا اهلعل العب

 "ماو مل جا نيناك
 7 هذه لثم يف اياظحلا ضعب نأ قفتا دقو اهرارف نم ارذح

 ل اير تاقيخي كل ا طحر نع نفرلل ويسلط ومما
 جياد لغد لع فيالا يربي كل عم نهو بزل ند كي
 اهرب دور يلع ف اهزعق اررهفستي تملا كيرالا .نرابرغ ! هال
 هعابتأ ضعب هعمو هينف ةئيه يف لجر ىلأ كلذ دعبو قولا عادو

 ال يعيبط هتوم ترا لاقو مكحلا لعفي اك تيما ىلع هدي عضوف
 فورعم نهدب همسح نهدو هلسغ مث هلجأ ءاضققأ ىوس هلع

 هلوح همدق ىلأ هسار نم هنهد نأ دعب هنأ 0 ند

 3 سانلاو لزنملا طسو يف شورفمر يصح ىلا هناكم نر
 هسار دنع ةيظحلا تناكو هب نطحاف ءاسنلا رضحو هيل نر

 نموجو نيرضيو نحصلو نحن نهروعش تارشان ءاسنلا حيو

 مث نتكسي نايجالا ضعب يف نكو نهروغش نعطفيو نهرودصو
 ا



 كك

 1 : ميركتو لالجا ديزم 2

 لب نفدت ال لماخ يو ةأرملا تنام أذأ مخ بيرغلا نمو

 اهدعب وأ ةدالولا نيح توت يبلا فالخب شوحولاو ربطلل اهب كري
 _ لقت توي يذلا دلولا حور نا مماهوا نمو نفدت اهنأف
 اوعبتجا لحل ناوأ غلبو دولوملا تب تعوم اذاف هما هدعب هدلت يذلا هيخأ

 3 سانلل ربظأ كد دلولا ن 2 نواف طاجتربعو احرق هل |ولبعو

 نسحأ سبلت ليجتتو نيزتت قن 3 د ابنإك قاف ةعاجتلاو ٍةوقلا نم :

 رقيس اهتعارنو اطابجو اهتنيز يدبتو 0 صقرتو موقت مث اهدنع ام
 ٍْ صقرلا

 نعبر دعب ىلع 20000 3 موف 0

 م هعم ونفد جوزلا جاو ل مهل م ا نمو

 تاجوزلا ددعت ناهل ةرابع *اشا يف لاف نيحلتملا نها كلذن

 اك نا"رجلا ىلع مهنافتا ىلع مهدنع رادملا لب عنتنم ريغ ةهجلا هذهب
 ذخا كلذ ىلع اوققتتا ىتف .ةمأ تناك نأ ةمقلا وأ ةرح ةبوطخلا

 رمخلا .برشتو .نهب طلتخ# هئاسن ىل اهب بهذو هنجوز جوزلا

 ةليل لوا اهب لوخدلا دعبو ةباولا ةئيبعب اعيجج نيو نبعم
 دلج نوه قا مهتاداع نمو لزنملا ةمدخ يف ةئاسن رئاش عم نكت

 هر ةيلكملاو نييلع ةمدخلاو ةمرتحلا يه نوكت الوا تاجوذلا-نم
 نفدت ينلا يه اهنال.مدينلا آلا اطر شن ال مدقتلا اذه نأ الا :لزفملا



 وا

 دارا ذأ اهني هلف هفرصتو جورلا كلم ف ةحورلا ريصن جادرلا

 ىلا نادبع تاهجلا نم اهريغ يفو دحإو دبع هلجوزب ىلز

 يفورشع انثا اهضعب يثو تالاير ةعبرا تاهجلا ضعب ينو رثكاف
 اف" جوولا نفت هبا جيت ام هلع رادلل لب كل ذل دع الاجنلا
 نرهعشتال اذا هلك اذه هنث ذخإو هع يوزللف ارسعم قازلا ناك
 * ٠ ىلع هل هجو الف اهجوز اهب لعو هب تربعشا ناف انزلاب ةجوزلا
 ا ةبحاصم 0 قالو 0

 جوزتن نا تدارا منم ينغلا تنب نأ نا ( اراكأ ) لهأ ت

 لاقي ام تلعف نا م نوكت الو د
 00 0 اسو حارفالا يرجت نأ كلذو طئاخلا جاوز هل

 . رشاعت | امل نوكي تقولا كلذ نمو لعفلاب جاوزلل تبلط

 0 ةيبرتب لفكتثو ديرت تقو يأ يف هريغب هلدبنستو اشن
 كامو (ااكك) تاهجاف تلمع ان اريك اذهيدالرالا نا
 طاع مالا م باوقلا عينج نأ ضو اهريغ يف ىرخأ ةداع

 هببعأ ن 0 عم نيطلدخم رعبا يف نولزنيو .مهايث نوعزنيو رجا
 هبطخ هبحاص

 ادخأ 000 | آل قنا يابركذلا وزن عنتي ال مدنعو '

 تناك اذا تلد 000 ةأرلا نورقنجي مهنأ ل

 ا نوكيو مظع فافز اط لم اهدالوأ ترثك نمو أروكذ دلت



 و
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 د اهل ملا بلف امم كير مر مس مي تلا نما
 تتام ىتح اهضرم

 00 هنوقدصيو كلذ ىلع معوقفإوي مهتاشمو

 ٌُجاببلا وا نييمدالا ةروص يف ماعلا نيبربظت ةكئالملاو ناطيشل
 راهنالاو كربلا ضعب نوظعي ملهج ىلع مارت اذهو 00

 راجحالا ضعبو لقلا 0 ا
 مارتحاك اهظع اًمارتح ١ اهنومرتحو كلذ هبشأ امو اهريغ نع ةدرفنملا

 مئات مهئاشم ل لمعيو نيحلاصلاو ءايلوالا تاما مالا نم ميديغ
 ضارمالا نم ظنحا دصقب روصلا هذه لاكشا ىلع تاذيوعتو
 يجاونلا كلت يقو ايظع العج ا|هتلباقم يف منم ذخاتو تاهاعلإو

 نم معمو ليللاب ألا نوشي الو اتلطم سمنلل اهلها ربظي ال دالب

 ادا هتراجالب اعذار لا دليلا يف هرع لوط شيع
 دح ىلع م نايدالا لكو رخآو نيد نبب نوقرفي ال ضرالا

 ايف ةظعم مهدقتعم تالحمو مظع م مارتحأ مدنع خويشللو اوس

 داتواب | 0 |ًاياابكسي ! ال قرط ملو مريغ اهلخدي ال مهيب

 كلذ اور اذاف قيرطلا يناج ىلع امنرعضي ةينآ عبو اهنوقدي
 هنع اذيعب اقيرط اوكلسو هنم رورملا [وماحت

 تاهبحلا فالدخاب ةفلدد مدنع جاوزلا يف يق ةداعلا امإو

 جوزلا قفتا اذاف اهمإو اهيبأ نم تنبلا بطخت ( اراكأ) ةهج يفف

 نبح نمو همدعو اهاضر ىلا رظن ريغ نم اهجوز ىلأ تفز امعم



0 

 للام ذخإو معيبو ملتقو بارغالا رسأ نوعييتسم ميريغ نود

 هيف ممراشي ال مث قح لحاسأ ابرج ا نولوقيو

 لهو ةدابع عرنب هنوصخي ثارت كلذلف ميلا هنم لسرم هنإو مثريف
 ددجتب 'تينسلا:نودغيو رمت ريغش نمزلا نوردقي تاهحلا هف

 نم ىفم ام رادقم نولهجي ملكو يراوتلا نوظنحي الو لوصفلا
 اذاف اهيف نوثداحتيو ةيظعلا ثداوحلا ضعب يي

 0 ةثداحب هوخرا اتقو. هل |ونيعي نا اوداراؤ اوما اوركذ

 ا ينغتلا ىلأ ليل رييط يف اذك اجابات نك

 5 0 امل ةريتعملا ةداعسسلا نا مداقعالو نزخ وار ورس ةلاحم يف

 نم نوفاخي امنإو نوفاخي الو توملا نم نوعزجيال مهارت ةرخلالا يف
 نودعيو مسفنال ملتقي هنم اوصلخت ضرم مل ضرع ناف مالو. ضرمل

 هودرفأ برو مهيب اهف نيربتعملاو مهارششأ نم هسفنب كلذ لعف نم

 غي هبحي ناك ام ةريثك لكام هعم نوعضي صوصخم بقي هدحو
 رمأ اذأ 1 نمو. اهنم هدأز هفرعسا# هنأ مداقعال ايندلا راد

 عفا ديعلا. هل لاق رطخ زماي نيلخالأ نم اهبع مهايغا دعنا
 يطعي ن 2 ىلع ناك تام نا هنأ كلذب ينعي ناضضلا كيلغو

 ا اي ضيع ا

 ىأ مهيوختل امأ ءايحالل ربظتو ةفلدخم روص يف لكشتل تاوبالا
 اهيعجاف تان هي راط دان يراك كووول الهر نأ قغا دقو مهتسن| ول

 داو. اهفوخ ةدش نم.تضرف ا.موليو'اهفنعي هتوم دعب هن أراه



 ديرك

 ةككتالملا ةطسإوب نوكت انأ هلاعفا عيمج نأ نودقتعيو ىلاعتو

 دعرلا يف م :نوربظي هتكئالمو ىلاعتو هناحمس هللا نأ نولوفيو

 ةكئالملا نم نراطيشلا ناب نولوقيو مهيوختل قعاوصلإو قربلإو
 نإو هيلا اهب نوهجوتي ةيعدا ضعببرمتلل نوعرضتيو 07 0

 لك نم ةرشع ةعبارلا ةليللا يو بكاوكلا ةدابعب نولوقي ال إون

 لوبطلا برضو صقرلاو برشلا 0 رش

 فاو رانلا الو ةنجلا نوفرعي ال نكلو ةرخالاب نوفرتعيو
 ةرخالا يف هل نوكت ايندلا يف ناسنالا تاذلتسم عيمج نأ نومعزي

 م مععنلا لها 0 اسيلاو ةورثلاو ةعاجتلا لهاف

 0 اذا آلا مل ةداعس الف ديبعلا امأ ةرخالا

 بذا لي طابا سام ملل ينو داقتعالا اذظو مع
 نفدي ام ضعب يدهي ثيل نأ نودقتعيو كلذ وحنو شاقو

 نمو توملا دعب هربعي نأ دح د.ك دي الرب ةلكر هزوج ىلأ هعم
 هتوه نرم ةعاس رشع ةعبرا دعب أ متيم نونفدي ال. منا مهاداع

 ا ريع نا كيلا نب ا يبإو ةكاينر ب دف ءاع لطب
 هبراقإو هبابحأ عمتحا هترفح يق هولدأ اذاف كلذ وحن و هلهال هقارفو

 نيل 3 كلذ هب اولعني ل نا مها مدافعال بارتلا هيلع |وهلإو
 نم مهتويب يف .نوتفدي مها اضيا مهاداع نمو ماذأو هلها ىلا

 7 نمو تالوكام ضعب ا هبناجب نوعضيو هقارف مهلع
 . مهين نبا الا فاضتالاو لدعلا ميلع بجمال متل متادقتم



 د

  لهج يقراطقالا كلتب نادوسلا ةفئاط عيمج بوقعي لاقف

 ضعب د ياو ةفدج ل ع ترطر و ءيشب مل لع ال مظع

 لو فلس نع اًنلخ مويس نمت اهوذخأ ةدَسْإِف دئاقعو تاداع

 هتعتب بسح ىلع لك هدالب ت داع نم هنودجي ام لكب فغش

 اهنع نولوحب ال اهب نوكسمتم مف اهيلع |وأشن ةعيبط اهب دلو ىتلا
 ةبذاك ماهوأ رع ةرابعوهف رححلا نم هنوعدي ام ليبقلا اذه نمو
 ةماغلا لوقع ىلع اهنولخدي مهدنع اهب :نوفورعم صاخنا اهيعدب
 نيب ريست ا ل ةيهأو 0 نم 00

 00 قال توجو ب تيل ١ 3 0 ا مهتورثو مرش



 كن

 00 نولوقيو انيم ضرالا ىلع عني
 كدب مم اذح 00 اذطو هلثم اوتومف مهذحي نأ هل |ورظن
 ىلع نقول من ١ ىنعب ىننخأ وار بذاوأ ضرالا ىلع بكن

 برضلا تقو اهلع | اوناك يلا ملاح

 قيقرلاب ياي نمم رصمب انإو عمسا تنك ام ازينك خيشلا لاقف
 رينك يجاونلا كلتب دجوي هنأ رطنلا كلذب ةماقالأ مل قبس نممو
 ودل فلكل جاتا نم هتركذ امو رحبلاب نولغتشي سانلا نم

 ردالا اذهب ملاغتنا ىلع لدي مهرح يف



 فول

 تاناويحلا نم هنوداطصي امو لوقيلإو باشعالا نم مهيرط يف
 نوبحصتسا الو اهب نوري يتلا دالبلا نم هنويهني اهو ةيرجم أو ةيربلا
 راطمالا ةرثك معرطضا اكسل د اي عل

 ل دقو نايتالا ناصغا نم يأارز ملل |وعنص راعتسالا ىلا

 يا م عست تايسمش مهارمأ ضعبل

 مهضعب .«اليتسأ لجال ؛ةيرجب تاشوانم لحاوسلا تايهج ضعب

 ىلع مهرقو مءراجلو ىرخأ رومال وأ ضعبلا بكارم غي ام ىلع
 مهاداع نمو ىري ام بيتا نم هيف مهتبراحم نوكت رجلا 1-6
 رصنقن ال بيذعتلا نم عاوناب 0 لماعت ةبلاغلا ةقرفلا ن

 لئاقلا ذخاي نأك ىلتتلا مرب اضيا هلعفت لب يلا لم اي

 يرياعطق هعطقيوا هباذع لوط كلذ يف نأ ادقتعم لولا كل

 0 لوتتملا ةمر ىلع لوبطلا نوبرضي امبرو شوحولا ىلا اهب
 ىلا جورخلا دنع مةاداع نمو هلحار بلسو هجاعزا كلذ يف نأ

 هجو 0 بهذ ةعطق منم دحأو لك فضا وا

 نا نوري ريزنخلا هباشي نإويح لبزوا نإويح هجووأ ن 3

 برا عي مل سلو مادعا ىلع ل رصان ميعم كلذ باصصتسإ

 يف يضقت ةيتقو تالمحو موج مضعب عم مرح لب ظتتم نوناق
 يش يأ فلخ مع مهم لك ىفنخأ مداني اونلطأ أذإو ريسي نمز

 ردان ةدحإو ةعفد 0 اناث دوعيو هنيقدنب معي ىتح هفداصي

 فكيح ىلينتل اورظني ال نأ برخلا تقو مهاداع نمو ادج مهيب
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 لحتنا ىلا ةيفخ ريستو ةعارزلا تالصاح عمج دعب اهلجرو اهليخب .

 ةلفغ نيح يلع اليل اهلع ليمت اهوزغ ديرت يبلا ةليبقلا ةحاسب
 لع يرردق اع هيادلا ةليلا ثتقحأ تيزول ذاغ ارجو اهل
 ال نب نوري ل لاضاحلا 6 راو تابع
 بولغملاو اديس بلاغلا راي رثئنيح نمو عيضرو ريكو عيضوو
 نيمو عمل إو ةوهشلا درجم الأ عبه نوناف كلذ يق مل نكي /و ادبع
 نيبو هتمدخل هيقبي نأ نيب هيف ريخت وهف منم دحأو هذي يف عقو
 مسوت نهو هاقبا دايقتالإو لانتمالا تامالع هيلع ربظ ن .هعيبي نأ

 نمو ةديعب دالب يف هعاب ةمدختا نم رجضل إو روفنلا تامالع هيف
 برجا وه اذا قاقرتسالا ةرئاد عاسنال بابسالا ىوقأ نأ ملعي انه

 ا را دلو قا ىلا باشا 1/6 د
 1 ل كايا نهانا ني السلا يالا

 لابلاو باشنلاو سوفئاك ةيدفلا ةثيملا ىلع معيطسا بلاغو
 ناكس دنع الا ميف ذجوت الف ةيرانلا ةحلسالا ايأو بارخمأو

 نوجرخي ةطلبلاك يش هدنعو نييبوروالا راهنب نيطلدخلا لحاوسلا

 نونلحي الو هنومرتحي مل زرج هنأ نودقتعي برحلا ةذارا دنع هب
 تاناويح ضعب دولجب اورتسأ نأ برجا دنع مهداعو ا

 اضيب وأ ءاقرز دولجب وأ اهوحتو 5 روفلاك

 قدا نم ليف ممل كر رخسا انا اذا مقيتو
 هنودجي ام ىلع نودفعيو اًئيش نوذخاي ال ةراتو مهعم هنوذخاب
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 أذا مارتف لخلا هب برضي ام ءافجلإو ةوسفلا نم مثريغو نييبوروالا
 هنورظتتي ال نسلا يف مدقث وأ هعيب مدع تجوأ ضيم مل قيقر ضرم
 ثاذ ةيراج مهدي يف تعقو ناف هنولتقي لب هيلع هللا يضقي ىتح

 اهوعيبو عاضرلا نم مثلا ىتت شوحرلا ىلا اهدل راياومر قلل
 اج كلا ا .رجلا يف ةداعلا قي هدنع قاقرتسالا بابسإو
 برحلا يف رسأ نأ رحل لجرلا نأ معاداع نمو تايانجإو نيدلا
 نوكي لولا 0 كنخ أ" نم ناعون كاسو أتيقر راص

 ببس ريغ نه ناك امبرو جورخما لبق نيفرطلا نم ٠ نالعالا دعب

 طبضي امنم بلاغلاو عازنلا مخيب يهتني ةعقو لوا نمو هل بجوم
 فيعض ىرسالا يف ناك ناف هعيبيو نيبولغملا نم هيلع ردق ام
 هقوم |وليحت ال يدك لاجل ف هرم اع رخل ضيرماوأ

 نمو ةنتفلا ناجيش يف اببس ناك نمو ءاسورلاب نولعفي كلذكو
 ارينك ىلتقلا ددع نوكي ال تاعقولا هذه لثم يفو مهاب ىننخي
 اذطو هنمرف وأ 0 مع ىتم هنال

 نع اهتويب تمدهنأ نإو ةعقولا هذه 7 0 يتلا دلبلا ىرت
 اضياو رمالا لوا نم هيلع تناك ام نسحأ ىل 0 بيرق
 لجال ىرسالا نم ةلمج ىلع ذاوخسالا بلاغلا ةينمأ ةياغ ناف

 ىلتتلا ةرثكو برجا: نر لوط يف هل ةجاح الف اهنث ذخأو أبعيب

 قاقثك لئابنلا نيب عقل ةيهإو بابسال ةينخ نوكي يناثلا عينلا
 ةيداعلا ةليبفلا عيببتن ايهاو ناك ابر ءايشالا نم يش يف ةعزانمو
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 نوحناسلا رذق و قحإو فاصنالا وه اذه بوقعي لاقق

 بيرقتلا هجو ىلع اقرالا نماهب دجوي نم رادقم ةقيرفأ ضرا ف
 عيمج ةلماعم تسيلو . اقرالا نم ثلثلا ردق ىلع رارحالا نأ دجوف
 لكل + دس رارملا دبعلل نيسلا ةلئاقأم قاف دجاو ادع” لاقيالا
 همز هعبب يسلك ذاو نهلاب ىرتشم ا دبعلل هتلماعم نم قفرإو

 ا ياام يضاق دي ىلع هعم ةعفارملا

 نإو هتنوم مزاول ىرتشمل هديبع نم ةلمجو دبع عيب طحتلا نفز يف
 6 هذيبع ذخأوت 5 دلا عفد هناكمأ يف نكي لو انويدم ناك

 رثكأ نوكت رارحالا نأ يثو ةيزم برخلا يف ديبعلا ىلع رارحاللو

 7 قاما ماععل كلل اقف اليت كلوا
 لبجب نونلكم بلاغلا يف مهاف ديبعلا فالخب ةيزملاو حاجتلا
 نوعتي مدحت اذطو باشنلاو ةبرحا ريغ حالس مث نكي لو ةريخذلا

 يال اس رام بنل سيلا
 ضار ابك قاكل كيلا ن طقس لأ تينا
 00 هنلئاح وا هناحصا هتدحا رارسنالا دحا .ظفبض اذإو رتنع
 هرخ ىلع قرلا يس فرت نم لضقت قيفرلا راهتو هل صلخمالف
 هب قرلا هيلع أرطو ارح ناك نم فالخب ن نُملا يف هيلع هججرتو

 عوج ىلع ربصلاو بعنلاو ةقشملا دانعا لوالا نال بيرق دهع
 الف لوألا .ةيسنلاب ةيهافرا ةين. ناك" هناف' ينايلا كالخي ىشطنلاو
 نم قيقرلا راجتأو ةيدوالاو لابجلا يف ليوطلا رفسلا ىلع هل ةردق



: 1/17 

 هيلع ثربظو مم ا الأ ةيناسنالا .تازييملا 4
 . | عسي ا ةجردل ذ نم هبيصن 0ك غلب فك ةباغغلا وا

 قع هريعس و 0 5 يشب كيعل وويعلااو .كاشأأ 0

 فيمعتلاو ليصالا :ماقم راخنلا موي

 ةجرد .هرعشو هماعب غلب دق ةيمأ: ب ءارعش دحا ييضن اذهو

 ةليجةثئيه ىلع وهو هلحر نم ةلحر يف رصم لخد هنا كج ةهظع
 نيحرف نادوسلا هب فاطاف هعابتإو هباكرو هسبالم يف ةيلع ةراشو
 لها نم كرسي ام لافف مف اولاق متروملا لاقف هيرب نيرورسم
 كلم ةباين 4 يديشخالا روفاك ذاتسالا اذهورثكا متدلج

 320 كب :ةياغ 7 0 ةنازرلاو رييدتلا يف ناكو رصم

 نأ ىلا :نيحلا كلذ نم 0 لعل 3 اهدواعي ةداع هفتك

 جرخي ديعلا ةليل يف ن ناكو هتياصا ةلعل كلذ نأ ١ هاري نه مثوي تام

 ىلا اياطعلاب سانلا ثعبيو بوكرلا لس ىلع سلجيو برخملا دعب
 لبقتسيو يرسلا شينغتلاو .ثحلاب اهلها جايدحا .فرع لزانه
 ىلا بكري ىتح كلذك ىتيو لوضولا اهيف بنكي يلا قاروالا
 نسمح رح *ينلا سورخ نأ نا نيب كلل عومبخا و ديعلا ةالض

 هل يذلا.دحلا ةز واج هببس
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 الطنإو علا لصخف مكاعشلو ضحب تس نيا طالخ

 ل هلامل هما نود ةئهأب ين بيو دعا مأ 100

 لادنعالا دح ىلا عجرت ىتح بيرضلإو ةبراخما مالا نم ةمأ تقحتسا

 تحن ءاقرا اضيا معيرذ تناكو قرلا يف مهم رسأ نع لك ناك

 ناف نيرخا موق بيدانل اس كلذ ناك ارو نيملسملا يديا
 قاقرتسالاف لنلا نم سفنالا ىلع دشا ءاهسنلاو ةيرذلا يس

 دازعالا ةبميهب ةيلهاج ةذاع كلتف ةينادوسلا مثالا هلعفت امامإو ةعماج

 مل نشرغلاو: تانأوزكلا نسب ناش وه 1 كمل .فاو.ةرنثل لع انيف
 راثئتسالاو تاوبشلا يف عسولا غارفتساو سفنالا ظح كلذ نم

 فكلاب ماعهالإو هعنم سانلا ىلع بجي كلذ لثمو ةدايسلا ماب
 امو ءاقرالل لسو هيلع هللا لص يبلا ةلماعم ىلع عالطالابو هنع

 نم ةجولا كلذ ىلع قاقرتسالا نأ راو موتح ف _ :

 اداعبا مالسلاو ةولصلا هيلع لاق دقف لوقعلا يف ةنستسملا رومالا

 مدحأ ناوقي ال ) ءاقرالا سفنا ظرابكتلا . اذا يح اهات

 يلتف كلاملا لقيلو يتبرو .يلر كوللا لوقي الو يتمأو يدنع
 زع.هللا برلإو نوكولملا مناف. يتديسو يديس كولملا لقيلو قاتفو .

 نادوسلا عابط يق ةوابغلاو .شيطلا ماكتتسا بجوتسأ دقو.( لجو

 منيب ملاعاب |ودعبا ثيح مهلع ءاليتسالا روهظو مهنف قرلا وشف



 . الا

 اهب مهتمافأ لوطت نا نكي الف زا ايؤ ديمو وسخ را
 نم نا اهنم لع بيراجت ةدع ةيزيلكنالا ةموكحلا ترجا دقو
 يف اذهو فصنلا نم بيرق ةنس لك يف بارغالا ركسعلا نم توب
 فيلا ار اة.ندلارو لرمي ١ لحاوسلا

 نالا ىلا 0 يلا ةدعابجلا تاهجلا

 هر رظنلا ةدوجو لقعلا يف سانلا توافت نا خيشلا لافق
 ينبلا .ةيجوملا ةيناويحلا ىوفلا طبض ىلع ةردنلإو ةنالا حالص
 رهتلا نايرسو ضعب ىلع سانلا ضعب ءاليئسأ بجوا نإودعلاو
 كلاخإو ىكحلاو محلا مماب زيملا كلذ نم اشن ىتح مهيب أمف
 !ذيذل اربق نراك لذعلا هلخاد اذا رئغلا نأ رمالا:ةياغو:كولملاو
 لذلا ءافخل هنم ءابالا ةديدش سفنالا نكت لو هب روعشلا فعضو

 ىلع ثعبتو رمالا كلذ لطبت نأ عئارشلا نم ةعيرشل نكي لو هبف
 نم اعرف .قاقرتسالا_ثر : كو 37 داسفلا نم هكرت يق ا. هلاهأ

 قرلا برض مالسلا هيلع مهربأ ةعيرش نف لصالا كلذ عورف
 مالسالا ءاج ىتح سانلا نيب أمف رمالا اذه لزيّْلو قراسلا ىلع
 ةغيزش .مالسالا نأ كلذو ١دحإو قاقرتسالا ىلا قيرطلا ناكف
 يق ةمالسلاو نمالا مومع ىلع هرمأ رودي هنال ةماع هيلا ةوعدلاو ةمات

 ريخلإو باوصلا ةفرعم ببسب سانلا لفنما ناف ضرالا عيمج
 ىتح |وربقو |ونيه اال ديرأ ا

 ليبشو نال ممل فبلا لاامعتسا ناكف مالسسالا دوصقم لصحي
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 الفذ ضعب ا مايفل بجوم كلذ

 اذاف نيبلاغلا يديا يف ىرسأ نيبولغملا ضعب عوقو نم لاح ولخي
 نم فخأ عببلاو مثولتق ا : ]وفرص ل

 ةيلوالا ةل احلا نح 23 هدالب نم ا 0 ذا لعتلا

 راصو القعو اناع ةيبرتلا نسحب بستكا اّبرو ةيشحونلا ةقيرطلاو
 ا كاه ناك و لف منم دحأو هناك مهلا لقتنا نيذلا نيب

 اصوصخ ررض قرلا يف نكي ل ةقرلاو فطللاو ةقشلاو قفرلاب
 يف مالكلا سيلف راوحالا رئاسب قتلو ىتعلا هلاني امبر قيقرلا نا
 بلجي آم وه هعنم يف دابتجالا ةدشو هل هبنتلا بحي يذلا انإو اذه

 لها ناف اكيرمألاو طبل رجلا رئازج ىلا نيبوابروالا يدبل ىلع
 كلير يي ةللاو عقلا وم نرقزج ناسا كلا
 نربي قرف مف ءاوس ءاوس ةدحإو ةلزنب ثدنع نإويحنإو قيقرلاف

 ةسمالسالا تاهجلا 7 دنع هتلماعمو ثاهيلا هذه يف هتلماعم

 ناسحالاو هقلع نوذختو دلولا ةلزنمب قيقرلا مدنع نوكي نيذلا
 هللا دنع ةبرق هيلا

 نم رعي اي ا رامو تايكا هزيل نالت نوير ام

 غي نبيبوروالا ضعب نطوت ىلع بنرتي مل ذا نيحتاسلا بنك
 ةضرع كانه مو ايسآل ةنسح ةيجنث نالا ىلا ةيبرغلا ةقيزفا لحاوس
 نم ةدعاصملا ةرخبالا ةرثكو ةيوجلا تاريغتلا ببسب ىتش ضارمال
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 نيرتع لنلإا كارو نيارافلا سوح [١ ؟1

 ناك الا شع ةيلاثوحغ لاغتربلاو ديوسلاو ةقرمتدلا بكربو لا
 رما وهو ىئناوركذ نيب ام سار فلا نيعستو يناثوحت عومجلا

 ةيبرغلا وتلا رقمي لضرعت دقو الا لا نايل علق نسر
 هترابت لاطبال نيشدنماو سرحلا اماقإو كلذ يف وددشتو هعنا
 ةيراج هتراجت لزت د ةيلكلاب هعنم ركب مف كلذ عمو هعنمو

 نايحالا ضعب وأ عضاوملا ضعب يف اهوارجأ نكي )ل نإو ةلوادتم

 لها ناف هتاهج نم هدورو عطنتي لو ارو اخ تع يح

 يراعصلا يف مهشحوتو فراعملا رم مثدرجتو مثرقفل تاهيجملا كلت
 فاطلخإو مضعب قاقرتسا ىلع مثدايلعاو ةشحوملا يفايفلأو ةرفقملا

 ةلبجلاك رمالا اذه ممدنع راص دق مهين شرم هب |ورثخ نم

 قيقدنلاو هناف ولع آلا هعنم ىلع بني لاذ ةعلنلا ةعيطلاو
 اذادالا هلعن ئرولوت الذ معبط نم كلذ لوزي الف هعيب ف

 مهولق تفلاتو ةيندملا بادالاو ةينيدلا مولعلا ميف ترشتنأ

 انج تارجلاك هوذا قو علل قار مهيب نم نئاغضلا تلازو

 ةنمز الإ و ةديدعلا نورقلا ضر لا هذه ناكس ىلع ىضم دف مهئابأ

 لافي دق معن ةما دعب ةمإو ليج دعب اليج كلذ ىلع مثو ةديدملا

 ءافجو مههجو مهشحوت نأ ىنخي ال ذأ هريغ نم فخا اذه ملعف نأ

 ام واش موف لكلا وتو مرو مرام نوكو يال
 لك بادالا نسحو ةيناسنالا نع لزعب شحوتلاو لهجلا لاح
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 الا

 نوتعلاو ةئل انلا ةرماسملا

 قيفرلا

 هلعفي أمو ةقيرفا لاوحا يف ناسنالار ظن اذا .يزيلكنالا لاق

 حتما نم ىلا رظن ريغ نم مضعب ىلع قرلا: برض يف اهلها
 لذلا نم ءافرالا اهف هيساقي امو قحنضسل ال نمو قاقرتسالا
 ءالوه ىلع ةقرلاو فسالا هكردل لاعالا نم هنوفلكي امو ةناهالأو
 كلت اوفاط نيذلا نيحتاسلا بتك ارق نمو نيفعضتسملا نيكاسملا

 لك فو 1 79-- علا

 ا تلف 0 0

 لوقنملا قيقرلا ددع غلب دقو نويدوروالا اهب لقتسأ ذنم ةعسلإو

 داليلل 1855 ةنس بهذلا ضرا لحاوس نم زياكنالا بكارب



 يا

 له . ىوريو اهم بيصن انلعل ءابظ هيف راغ يف كل له لاقف
 هماقأ ىتح هل اخي سيب قلطناف الثم تراسف ( ةدراب ةهنغ يف كل

 لافق شنح ابإ ايرض لاق راغلا يف شنح ابا عفد رثراغلا ف ىلع
 ( لطب ال كاخا ركم ) شدحوبإ لاقق لطبل شنح ابا نأ مضعب
 اذهف رانلا كارذا فيس ليا هل برضف امي ملت الثم اهسراف
 ةمدقتملا ثايبالا ف سهلا لوق مهي هبو سهب ثيدح

 هطهر موقلا عّرص ال ةماعن

 رسبلي فيك هباونا يف نيت



 ظ 7

 نم كلب ينءاج اف تلاقف ربخلا اهربخاف هما ىتاف مهّيرط بعشنا م
 لاقف قمحلا نم هب فصوي امل ملثم هبحتال تناكو كتوخأ نيب

 كل رايخالا نزاك ول ينعي الثم تبهذف ( ترتخال تريخول )

 كرايتخاب 0 اودع نأ ترتخال

 كلل يال ايا كرجل كفطع هلا ١ نام
 تاعج هبا نا نالثم اهلسراف دلو ىلع اهنطع يأ ( اًدلو اهارأ
 ( ةلذلا الل. ثارنلا اذبحاي ) لاقف اهبليف هتوخا بايث هيطعت

 . ةوسن ىار هنا مث ىلاعت هلل ءاش ام كلذ ىلع ىتا مثالثم تراسف اسف

 1 ل | نحكصيل موق نم

 نزاكم صييقلاو صيينل صيمقل | ناكم ليوارسلا سب لي سهيب لعجن

 ."عنصت ام نلقف هتسأ ف فرشكيو هسأر يطغي ن دك ل طرا |

 لاقف سيباي

 ابشويل .ةلاعب .لكل ,ىبلا
 اهسوب امأو [يهعن امآ ظ

 هل نعنصف اهريغو ةنانك نم ءاشلا رم | مث آلثم السراف

 . ( ماعط ريغ يف يدبالا هةر لكأي لعن اماعط
 ا اب اذه بلطي ال همأ تلاقق الثم السراف

 ماكل هنا مث الثم ثيهذف ( نيكس هدي يفو ىبخال

 شنح وبإ هل 5 7 لاخل قلطناف !ذيبن نوبرشي راغ كيس عنا
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 ةتيه ةفا- خم امض راب الف.

 “ ٌنملما كدلجو ارح اهب .:رتومو

 .٠ هفنأ رخ اه راتوالا بلط نف

 اريمشيلا ديلا نيد
 هطهر موقلا عرص الل ةماعن

 قد + نكي ءاولاعق ضال
 يفق هلا زخرف رانرالا كلظا ىف هلوق انا يزيلكنالا لاقف

 00 ضاخو هلوق امإو 0

 هنم دارملا نايب وجرملاف هرخآ ىلأ سيب
 فلخ نب سه وهو روكذملا سهيب بقت ةماعت حملا لاق

 ةعبس عباس ناكو :يرازفلا ةرازف نب ملاظ نب بارغ نبا لاله نب
 تمرح .مخيبو مهيب ناك عجحتا نم سان مهلبإ يف ثو مهلع راغاف ةوخأ

 قحاب تفصوي ناكو مرغصأ وهو سهيب يبو ةتس مزم ولتتف
 بسحي اذه لتق نم تروديرت امو ]ولاق مثهلبق !ودأراف هلبلإو

 نم ناك ايلف مكعم لبصوتا يا
 كبح اوللظأ اول انتف رحا ديدش موي ف اروزج ]ورح اولزن دغل

 ا ل ا

 م ولتتي نا وهو ركل هنا اولاق كلذ لاق اهلف ًالثم ثيهذف

 م مثدحأ لاقف نولكايو روزجلا محل نم نووتشي ولظو ةوكرت

 الثم اهلسراف ( ىنبي موق جدلب ىلع نكل ) سهبب لاقف انموي بيطأ
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 ىناو قارعلا مدق ىتح هيلا هتعفد امبريضق راسف ال اوما هَل تغفدو

 مل لاقو ةيذج موق ىلع لخدو اركتتم ةيذج دالب يو ةريحلا ىلا
 َفِيَضِنق ءابزلا نم انكي هلل | لعل ةعتمالاوزبلا فودصب كوزهج

 اهرسو تار ام اهبيعاف "ايزل ىلا كلذب عجرف هنجاح ووطعأف انراث

 تافث عمجو ةدالب ىلا عجرف ةثلاثو ةيناث هترهجو ةقث هب تدادزإو

 ىلع نيلجر لك لمحو حالسل او رئارغلا مل ءايهو 0 هلاجر

 نم ابيرف راض ايلف ليللاريسيو راهلا نكيراسو نيترارغ ف ربعب

 تاارطلاو افلا ىطنةب جام اهلا اهرشيف ملف دابولا ةودم
 داكت لبالا ترصباف تجرخن هب ءاج ام ىلا رظنتف جرخت نأ اطاسو

 زيسقاو: ىلا اللطلا لمغاوم لضرالا ف وست اهمق
 اديئو !اهشم لاجت ام

 اديدح مآ نرايحجي الوعل

 نم قاجيلا ثييزخيو اهرخانا.ةنذملا يالا .كتطسيت اف
 ءابزلا نمت و خالسلا مهفاوعضوو ةنيدملا لهاي إوحاصورئازغلا

 ديبال يديب تلاقو سلا هيف ناكو اهديب اًناخ تصق تيرهلا نم
 ةصقلا هذه ىلإو مالسلا هيلع عسملا ثعبم دعب كلذو تتاف ربصق

 هل ةديصق نم 000 للا زيشي

 ظ ةينم اركي ءرللا كرا رع 1

 . "نسريوه واريطلا يقاعل عيرص
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 : موهلاف كفل> نم كب اوطاخاو كيتبنح !وذخأ نإو ةقداص

 يس 0 00

 قم ءاونق كملألا :ءاند ع: وأ 3 هل هتدعأ دق 0

 الف: نيذبلا ورع نتضاوزلاو انظف هينهارب تثرما: ثابلكلا
 .تلاقف ثتسطلا جراخ ةرطق همد نم رطقف ادفع هني ندم

 هفزتتساو ( هلهأ هعيض امد اوعد) ةيذج لاقف:كلملا مدت |وعيضن ال

 ..اجن هب ردغلا لعو ةيذجب ليلا تطاخأ ال هناف ريصق امأو اهيب

 ” انلفاهيلا لحرو هفنا عدجن اهلتق ىلع ليحت هدالب ىلا عجرو هسفنب
 ال لاقف كفنا عدج نمو ريصقاي كب ىرا يذلا ام تلاق هتأر

 هتششغو كيلا ربصللا هل تنيزو هتزرغ: دق يأ ةيلج موق عز

 تلبقأ مهم كلذ تيار الف يرت اناني رلعتف هيلع كتاللمو

 هتقدصف كنم هيلع لقا دح دحأ عم نوكأ ال ينأ ثفرعو كيلا

 تنأطا اهنأ فرع انلف تدازا اه مزحلا نم هدي تياضاو هتمركاو

 ” ابايثو فنا دو ةريثك" الاومأ قارعلاب يل :ن | اهل لاق هب تقثوو هيلا

 .: اهزوزب نم كيلا لجأو يل ام لمحال قارعلا ىلا ينيثعبأف أرطعو

 ائيشو ةهظع احابرا كلذ يف نريبيصتو اهبيطو اهبايثو اهنئارطو
 هل تنذأ ىتح كلذ: اط تشوي ؛لزي ملف هنع كولملل مي لامع
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 كلم نم ةيذج اهالجا اءاف اهرعش ةرثكل ءابزلا تيمس هنمو قنالل
 اهرما عيبتسا الف لاجرلا تعبجو لاومالا تلذب اهدرطو اهبا
 ةدودعم يقو اهيلع تلوتسأو اهكام ىلا اهتدرتساف ةريزجلا ىلا تداع

 ماقتنالاو اهيبأ راب ذخالا ىلا ثدصق اهنا مث فئاوطلا كولم يف

 ةوفل اب كلذ نرم اهتكي ام ةردقلا نم اهدنع دجت لف ةيذج نم

 هيلا تبتكو ةيذج تنداهن ةديكملاو ريبدتلا ىلع تلوعف برحإو
 غي اًمعضو عاملا يف امي الا ءاسنلا كلم دجا مل يفا ٠ لوتت

 يلا لبفاف كريغ وفك يسفنل الو اعضوم يكمل ىرا الو ناطلسلا
 ٠ كدالبب يدالب لصاو ككلم ىلع يكلم عجإو كلب جوزتال

 هيلع هتضرع امف هسفن تعط هيلا اهباتك ىتا اهلف ة هردغ كلذب ديرت

 اهتبطخ ةباجإو اهتوعد ةيبلعب هيلع |وراشاف مثراشتسإو هباحتا عيت
 هيلع 0 ورم حا ا

 1 اهيلا بتكت نا يأرلاو (رضاح ردغو رئاف يأر ) لاقو
 0 الف الإو كيلا لبقتلف اطوق يف ةقداص تناك

 ب ايف :ةيذج هقف|وي ملف اهأبا تلتقو اهترتو دقو: اطابح يق عقتف
 ع ةيازنلا نادر اخي ا قدي اقفال دام

 فاطلالاو ايادهلاب اهلسر هتلبقتسا اهيلأ هلوصو لبقو يبرغلأ بن
 روب كلت ) اخ. قرا تفيكر هديل قلق كلو هيام 7
 جأرأاا كامابلا و زابب نواف نش ورحل كنافلملمو ا لديك يطا ف



 ْن وتسلاو ةينانلا َة :رماسملا

 شربالا ةيذجو ءابزلا

 سبيبو ريصقو

 يناهيصالا جرفلا وبا ,ركذ ام ىلع يبف اهيسن اما خشلا لاق

 ربوه نب عديمسا نب ةنيذأ نب ناسح نب برظلا نيورمي تنب

 نبأ ةريزج ةريزجلا ىلع اكلم اهوبا ناكو قيلاهعلا ةلماع نم يلماعلا
 ررالا يذيب هلت لج رج امطج ليمزل لاغث يف يتورع
 مورلاب تق ماشلا ىلا همبا ءابزلا درطورابنالاو ةريحلا كلم

 اهل ال ل
 اذا. اهنارو هنري تنفع اذأ رعش اطن نراك اهنال هايزلا ثيمم امو

 ءايزو لجرلل برا هنم فضولا رعشلا 5 بيزااو اهلج
5 
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 تالالاو ةيربلا تان]ويحلا ضعب دا._طصإو صنئنلاب نولغتني

 قذح يبرلا يف ملو باشنلاو سوقلا يه كلذ يف مدنع ةلمعتسلا

 طئاخلا وأ ةريتلا ىلع ةغزولا مهم دحاولا هب ينري ثيحب بيت

 ةطايخلاو ةغايصلاو ١ك راسا الف

 خوض فرعي مم دادحلا ىرتو مرغص نم عئانصلا هذه نومعتيو

 ريثك آهضعب نع رمل ةعراب ةعانص بهذلا يف ملو ةضفلاو بهذلا

 ظ نبببوروالا ةره نم

 0 ةعبانلا 0 ا 00 1

 ءابزلا 00 اد ايا 0 0 ظ

 كيلا ىلا كا ير ا ا 0

 0 نا اببشت يرذ 0 ةيدفلا 0
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 . ةفرعم ال مدنع هترثكو 8 محو رقبل أب 0 فا نبل
 للا ةزع هلع نم عناملا نأ نولوقيو الصأ هنبج جارفتما | ةيفيكي مل

 نم ليخ ميلنعو هكر ةلقو هلع يف فرصي ام ةرثكو رحأ ةدشو
 هذه 0 ةيقيرفال اب ةيبرعلا ليخلا طالدخا ةبتن نم يشو دايحلا

 ارق ريت لكل تتاوريش لك ف 0 نا نودقتعي دالبلا
 .لرودصتي ةي 1 تاوعدب وعدو |وعتتحا لالهلا اوار اذافأ يدع

 ءاجرو يضاملا رمتل ف 000 مالر لع ةركتلا

 ريغ دادتما تاذ ضررا نأ مدنعو ديدحلأا رمل ةدم يف كلذ مود

 اهب بابضلاو بالا ةطاحال اهتبابن ىلا دح 0 دودحم

 تانبت الآ عاونأ نسحأ مغأف م مدالاب دالبلا نسح | نأ مهظ يفو

 ةبصخ ضرا ف اونوكي دي وللا نم مادع 0-00 نوفساتيف

 نلاخنأ دوجوب نوفرتعيو 0 7 لدتعم رطقو مهض ضراك

 0 إو ةنجلاب نينسحمل ءازج رانلاو | دوجوب نولوقيو هناجم

 ا مْ و عرزلا ْ ةبغر ديزمو 0 ةمدخج ةفرعم مور انلاب

 قايال مال 0 مهتنول يفكي ام ردقب ضرالا نم نوعرزي

 ةمدخو عرزل اب نولغتشيو جراخلا ىلا ممزاول نع داز ام جارخأ مل
 نولغتشيف فوصلا لصف امإو راطمالا لوزن لصف يف ضرالا
 اكابش وأ اصانقأ لحاوسلا ناكس ذخاش صنالاو ديصلاب ةيف

 غي هنوفنجي كملا نم هنوداطصي امورجا نم اهب ان

 مريغو دبزلا نرم ءينب اًنوهدم هموزل تقول هنورخديو سمغلا
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 كللدا را تلا ىلإ ةيحيام قيقرل اب 'هنيرقالا لجلذ نم ةكراولا

 لها اهلوادتي ةراجتلا نم نافنصلا ناذهو لا ين ربت يلا لفإوفلا
 ن1  ندقتب رجاص ميا مو ديدحلإو نطفلا كلذكو عددملا

 غمصلا هبشي يرطع فنص مدنع ةراجتلا ضورع نمو برغملا دالب

 نمو هنم ةقوالا ردق اهنم لك يف نرولعجي سايكأ يف هنوعضي
 ةحئار هل تخاف راثلا لع هنم ءزج عضو اذأ هنا عونلا اذه ةعاك

 اموذخاي مهو مو ميكا اسمو ممسيالم خدنلا لهأ ها » ةبيط

 ةيبوروالا عئاضبلاب رامتلا نم ةيالولا هذهب ري نم لك نم
 يلا ةنيدللب ره نأف ةعاضل بيضق راح لمت لك ع ف وذخايف

 تاجاجز تكسو ةيبقدنن وأ نداف نم بوث ءاطعأ ههزل كللللا اهب

 برقي 20 هالوغلا ) تاهيجنا كلت لها نمو دورابلا نم ولم
 0 ذعت اددع ةمهحلا هزه تايلو 1 ١ مثو شا 0 نم

 ١ نم مسفن نودعيو مادعأل لصأ مغأ نوممزيو جدنملا
 ظ 1 مدنعو ءارمالاو كلما ادع ام 00 نو ركل
 5 ابتاكلا هذهيف نوملعتيو اوناك ةما يأ نم لافطالا ملعتل
 ذنم ةيبرعلا ةغللاب نوللكيو ةيمالسالا 0 دع ارت ا كييرقلا
 قو ةيبرعلا ريغ هارت 6ك مدالب مالسالا لخد

 نم نوبرشيو ءاسمو احابص اهوبلحت اهتمدخو 2 ءاهبلا بح بح معبط

 58 يق هنولمعتسي 17 هنم نوحرخلو 0

 نم ادبز رثكا ابوروأ نابل نا آلا مهوجوو ٌمروعشو مماسج
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 الق تيتو تر ديلا يع

 ةقرو اذخأ مهم نينثأ نيب ةوادعلا تادتبا اذاف لوحت الو لوزت
 ةوروأا راف هلم فرامل ايل ك باذخة ةزجش نم
 اال ةذكم لكزيذف اهثم لك دسم تقول اعلا, نمو اهم
 ةداعلا هذه يف مدنع رارحالاو ديبعلاو هتءاسا يف دهحلا لذييو

5 
 لك لوح تيارف جدنا ل لاقي مخم موق دالب تلخدو

 رارحالاو اهب طيحت ( صوبلا ) بصقلا نم ةبيرز ملل ةيرقو دلب

 قرلا نم مل صلخم ال ءاقرا يقابلإو ةداسلا مو عبرلا وحن مهم
 نم اهتياهن ابعابك ىهمت ةيالو كانهو اهريغو ضرالا ةمدخ مهلعو

 نوفورعم اهلغإو لدتعم اهذاوه ل اهتسلارهن نم لاهثلا ةفج
 .:سيوابور والا عم ةراجتلا مادو ةلمازلا 2 ةنامالاو قدصلاب

 رثكأو د 0 لاملا عبج ىلع ملو قيقرلاو بهذلا مل نوعيبيف

 ميم ران اذا ما ماا نمو نطفلا بايو ولأ عيب نم مجبر
 نفعل يان . نب عب بخل 0
 ري م هنا نيبت اذاف هتراجنو هحيربربخا هدلب ىلا ىتأ اذاف هبابحا

 ايف راصو هتيب ارو هاس أو ةوريع ا ْى 9
 رارفلاب ل ماذئأو مغاسل نم صاخت' الف اًنأم الفارط

 يقو ( اودنوي ) ةيالوب فرعت ةيالو ةهجم 010
 :افاولا اهم رع لاهتسلاو انلاخا نيل( كويقأب ) ةيالو قرم
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 انذاك اهيج ردع هل ص

 ايبغناسلا ضرا ناكس غيمجو ابيضق نوسمخو ةئام هتبق نأ |ولاق
 نييينثولا دئاقعب مثدئاقعو هل نيد ال ميرثكاو رئاشع عبرا ىلا مسقتت

 دعإوق ضعبب الا هل ةفرعم الف دجو ناف ربان مهن ميلر تا

 موق مهمو ملوتع ردق ىلع معوسوسي ةمئا ملو اهب لمعبال ةليلق
 يق نوليلق مزكأو ةينارصنلا نيدب نونيدتيو رجلا لحاس نونكسي
 ةنا لو 00 عمو مم رثكا مالسالا ىلا بسني نمو ردفلا

 اهبزيمت لاوح منم ةقرف لكأو مهفالسأ ماهوأو مهئابأ دئاقع عيبجلا
 نع ةدايز مودع 000 بح معبط يف ناف الثم ولفلاك

 وأ ا الاركا ذخأ ليتق مهم لتق اذاف مراث نوكرتي الو ريغ

 هيلا لثم هي ةنس لك هسيليو هظفحو هلعن هيلا سانلا برقأ
 لئافلا مسي نا ردنيو هرانب ذخاي نا ىلأ هليتق هيف لئق يذلا

 لعتلا نم مثدنع
 اهنومرتحيو اهنيظعي ةيراج اهب تنك يلا ةدلبلا يف ثيارو

 جوز اط ناك اهنا يل ليقف كلذ ببس نع تل سف اهريغ نم رثكأ

 هراثب ذخأت نأ اهسفن اف ترماف مولي يرقي دلي نم صخشت هلم
 نلئاقب رو رطعتلو مثدنع نوكي ام نسحاب اهسفن نيزت تراصف

 اهب فغشو اهبحا ىتح كلذك لزم لو اهلا هليمتستو اهجوز
 هب. ثئإف ةيلا] تعظنف اهظرخ زم تنكأت تح ةدم هدنع تماقاف

 نيو كلذل اهييزتسإو ةليحلا تنطلو كطدلاب اهب اوديعف اهدلب ىلا
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 ناث لك ةبق تناكف مل هركذاس ام كانه تنك نبح ةيبروالا

 اخد غسان كو دحر( معجويخلألا نأ كرو تشير
 دوزابلا "كم ةيقوبي ةريعت ةويزاتع“ كو ؟كقلذك ةقدضلا 8

 امو ةعبرا ىل ىلا رثكاف يللاقنلا نم ةثالث ةيقدنبلا ةمعقو 0

 ام ةهق تناكق ةيلزنملا رومالاو ةيشيعملا مزاوللاك ةيرورضلا ءايشالا

 وعلا دون دي نوار ضلا نم دسم دياب كاز ١
 تامح ثالث ةدحاولا ةهعنلا ةمبقو ك 005 ةدحاولا ةجاجدلا ةمقو

 يبلاقتملا نم ةرشع دحإولا سرفلا ةهثو دحإو يلإ اهتم رولا ةمقو

 ايف هنع ركذ نف هلا مهدنع اهزعاو 0 لا

 مريخ دنع هقح يف ليق "نكن اك هب ذيع هنإ أو احلم هدنع نأ مهيب

 لمع يف همورلل ديدحلا دنع اهقإو معراجت طظعا نمو ينغ هنا
 عئاضبلا نامأ هب نوردقي اذهو ةعارزلاو ثرحلا تالإو حالسلا
 نم نيبيضق وأ ابيضق 0 اذك فدص نم اذك ردق نولوقيف
 ىلع بيضق ظنل قالطا راجت © نيب عاش ىتح كلذ وحن وا ديدحلا

 نيرسع لك ناف الم ناخدلاك عئاضبلا ضعب نم نيعم رادقم

 اذك فنص نسم بيضق اولاق ابرو ابيضق اهنومسل هنم ةقرو

 ةبق تناكو اذكهو اذك فنص نم نيبيضق وأ ابيضق يواسي
 ةئلس فو داليا نك نيمو سو هئاوتسوا اننا نشك يضقا

 ةلئاطمر ناكل رانا دئالا زي نسلم ليوا ربعنا نونو
 هينجلإو .ةضف ةسخ الا غاص شورغ ةسخ هرادقمو ةيزيلكلا
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 نمو يتلا بهذلا نم ةحت فصنو ةحن نيعبرإو عبرإو ةئام

 ذخالا نوديري يذلا ندعملا اهب يلا ةدلبلا لهإو ماكحلا نذاب

 متاوخلاك معاسفل الح هنم نولمعي هتيفصتو هجارختسا دعبو هنم
 انيسإ رجلا تلا قدعسي نرعتسل و .نافاو د هلفلا
 2ك هريغو برغلا نم راجت مهلا اهبلجي عئاضب ضعبب ةلدابم هيفاب

 يواسي اهظع اير راهتلا هيف ريو كلذريغو شافلاو ةرذلإو
 نادرسلا نيددعإو ب ىاكلو ليلا نإ ةنوطعيرامب يعش الاغ

 لداعي ام هبحب نونزي دوس لوف مدنعو بهذلا هب نزي نازيم
 مثدنع هريخو عونصملا ةهقو ( ىلإ اهتم ) هدنعب هل لاقي هنم تابح تس

 كلا هال تقنلا نم لاب لدبي أم ةىبف غلبت دقو ةدحأو

 هذه ف جلل, يزيلكنا هدحت كلا نينامو ةئام وح ةدحاولا

 نم بلاق لك نث عليي دقق ةهظع ةهق ةيقيرفأ ضرا نم تاهجا
 رشع ةعبرا هضرعو يزيلكتالا مدقلاب فصنو نامدق هلوط 2

 هينجردق دانعملا هنثو فصنو نييينج وحن نيعبصا كمس يف اعبصا

 هنم بلاوق ةعبرا لكو نيهينج ىلا هينج عابرا ةثالثو يزيلكنا

 ةيبوروالا عئاضبلا امإو رونلا لمح ةتسلاو راح لبح مدنعربتعت
 اهيف ةلدابلا عقل دقو هنلقو دورولا ةرثك فالدخاب نْثلا .ةفلظعف
 يواسي هنم دحاولا سارلا تيأر دقف ةفلدخم اضيا هتهقو قيقرلاب
 عئاضبلا ناثا تناكو رشع ىنثا ىلا ةعست نم هركذ قباسلا يلل اقنملاب



 و

 ( كوبماب )اطل لاقي. لايغسلا ربد ءوطاش لع ةيالو خب بوقعي

 اهضرعو اخعترف نينالثو ةتبس وحن بونجلا ىلا لاهثلا نم اهدادتمإو

 ةيالولا هذهو حرف فلاوخت اهعبرم نوكيف اتعرف نورشعو ةيناث
 ممق اهظعإو مآح وأ كلم اهنم مسق لكل ماسقا ةثالث ىلا ةهسقنم
 لا اهبهذ نوكو هب بهذلا ةرثكل (كوبماب )
 نرا عم همساب ةثالثلا ماسقالا عوبجم يبس اذلو نيرخالا نييسقلا

 لغشي مظع لبج ةهجلا كلت يفو هب اصاخ امسأ اهنم مسق : لك

 ارو أبط ةهجلا كلت يلاها هيمست اهضرا ظعم

 نار ركل مايقالا يف يضيو ةدثك هم غنم هيو
 رهن يف بصي نأ ىلا ضرالا هذه يبرغ يف يرجي اهدحا ناوظع

 عيجو لاجتسلا ربه يف بصي مث اهبقرش يف يرجي رخالاو هيبليف

 ةعبرأ اهيف ةروهشللا نداعملا نكل بهذ اهب دجوي يراجملا هذه
 يذلاو اهتاساب اهنداعم تفرع دالبب روكذمللا ليج 2 ا

 رقع ىلا ايد قولت ايسلا بالا يف كيلا رايس
 رفح اهدحا .:راثثا رثب لكل صصخب و امدق نيعبراوأ نيثالث

 لكف عيمجا ريغيو بارتلا لقل ناتأرمإو ليلا ةئيعنل رخالاو
 ال رهشأ ةيناث لاعالا هذهب عيمجلا لاغتشا ةدمو تاعاس ثالث

 دكر ةلق ملا نم جوت ام فيو اهب اين نرخ
 نردلعملا كتللت ظعأ ْن ١ معيرجت نم لع دقو هنداعم فالدخاب

 ردق بارتلا نم ةقوأ نيناث لك يف هنم جنسي اًبهذ اهرثكاو

5 



 د ا و ل
 ْس اريثك اهف نودتت ةمدقتلا ةقيرظل اه :لسرلا' نلت اهتاَقبط
 5 .-نقذلا

 وسلا ةيذانلأ ةرنتلا "“
 انت دب

 رينك ايقيرفا ضراب ندعملا اذه دوجو نا يزيلكنالا لاقف

 نم هتراجت ىلع نودانعم نادوسلا نم ضرالا كلت لهأو ميدقو

 راجت ضعبل هنوعيييو لحاوسلا دالب ىلا هنوبلجي مارتف نامزلا مدق
 اهركذ يأ تاهجلاب دجوي ام هنسحإو مريغو خرفالاو برغلا
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 لب. ءاوس ةعنصلا هذهب ءاسنلا ةفرعم نكت ملو اًنالث وا تابح عبرا

 فرعت اهنا ىتح اهتبرجت ةرثكل اهريغ نم رثكا ةفرعم طن نم نهنم
 جرخخسو اهتيفيكو اهنولب اهزيتو بهذلا اهيف دجوي يلا ةبرتالا

 اب لكو ذيل تدشن لو طيب ترم اير اه كوسا. اجلا
 هيلع قودنسو شرإا تسانادف هنعضي بهذلا عطق نم 3

 نهنم ةديعسلاو اهترثكب نرختأدو نهروعشب اهنفلعيو هوحن وأ ن

 نع اهيف ثحبن ين | تالخنإو نيتيقوا هعمج نآوأ يف عمجت نم
 لو ةليوط ةدم اا اهلع ريتا نإ اهكلو ءايلا يراجم يت بهذلا

 ةديشب ءاللأ ١ 0 امع لوخن

 تابلقت بارتلاو لمرلا نم اهيف اب ثدحي هبابصنا ةوقو هنايرج

 يلا كلا محلا نم يغب هيف ثاحبلا رثعي الف ةريثك

 ايف ثحيبو ايلا يراجت ىلا دمعيو لهاسي نم سانلا نمو

 امف ثحيو ىرجملا العا ىلا دعصي نم منهو لمرلا نم اهئانثأ يف

 ةداع ءاملا رايت ناف ةقشملا نم هيف ال امنبتث صخلاو رابحالا نم هب

 ةدشو هرادحنا ةوق ببسب بارتلا او لكلفرلا نم هفيرط يف ام ذخاي

 نوكبف صح ا رابكو راجح الا نم هيلع صصاعتي ام كرتيو هنايرج

 اهيمديو اهحرجيو عباصالاب رضي ام اريثكو اًبعص اًقاش اهيف ثلا

 ىصخلاو رابحالا كلت يف ثحن نم نكلو بارتلا ارتلاو لمرلا فالخب

 . ىلالا 76 0

 لوحت يلا يراجن بلطلا 2. تفو 11 أم نكلو بعتل
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 ا 0 خ0 0 ا ملشنلا 0

 0 00 ةيعدأ ه0 ءارقيو دلبلا 0 د ةرقبوأ ارو

 ما هز درك ا ا ل

 بما دوجو نونلظملا بارتلا جارختس أو ةبرتالا بيلقث امإو زرالاو
 انا هزل دحات نا هعيفصت ةفكو لاخرلا ىلا لوكوم: كلزفةيف

 هيلع بصت مث بشخ نم ةعصق هع هعضتو بارتلا كلذ نم

 ا دمت تاب قيح ةيدرود ةكرح هب كرت. هللا نم اراد

 اًئيش ةكرحلا ديزتو اناث هكيرخ ىلا ع م اًئيشف ايش ةكرحلا يف

 الأ قيرت مث بسري ٌىَح هكرتن مث ةيلصالا ةذاملاب ةظادخلا ةعافلا

 بصت مث لمرلا نم ءانالا لفسأ يف بسر ام يقبتو ىصخما حرطتو
 يق ريصيو ءاملا وفصي ىتح ارارم لبعلا دواعتو 106 ام هيلع

 ةعصقد يلات مث بهذلاو لمرلا الا ةعصفلا يف قي و ءافضلا ةياغ

 يف بسر ام ىلوالا يئ يقبتو لمرلا نم ءازج اهيلا لقتتف ىرخأ
 ام هيلع عضتو رثكا هيف بهذل] نأ نونظملا لمرلا نم اهعاق

 لماتلاو ةقدلا عم اهلفسا ىلا رظنتو ةعصقلا يف هكرحتو اًيفاص

 اب لعنت كلذكو بهذلا نم لمرلا لالخ يف هتدجو ام ذخاتو
 كعذلا ني ةعضت لك قهرا يخل مملمأ ةياغو ةينانلا ةعصقلا يف
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 ' نوتسلا ةرماسملا

 هجارذنس|و ككدلا

 ) بواعإ 0 نم (

 جرس فيكر كذت /دبهنلا عتاب تقذدت الإ

 كلذ تفرعو)ل يدوبو هرم لوأ يف دجوي ةّئه يأ ىلعو
 اع'املاج دالبلا هذه 2 دجوي تذلا نإ بوقعيل لاقف

 8 م جامي ركل نك نحب اهطدمص ةئيه ىلع
 0 كلل ال ا رس انا نيس ل
 دلبلا رييك هبني ربمسيد رهش لئاوأ يف ينع كب
 هب موي له نيعيو هليبغو بعنلا عج دادعسمالاب يلاهالا ىلع

 يشو كلذب ةصخخلا تالالا مهمو ءاسنلاو لاجرلا/هل ديعجستف مل
 ضعلو بارتلا بيلقثو ضرالا تحمل فراجيو يجاسم نع ةرابع
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 ةدلبلا نإو ايبمافنايسلا تاهج ةلج نم اهنإو بهذلا م

 اريوجا) و( هنيوأ !اهنم ةريفك دالب اطوحو (وبات ) يهين اهي تيك يفلا

 (ابنرمو )و مودا )و (انبجا )و ( ايساكتإ )و ( نإكلا )و
 نم كلذ ريغو (اروفيك )و ( هيوبمإراو ( يكتأ او( هاسف )و
 ةرثكب بهذلا اهيف ٍدجوي دالبلا هذهو نالآ اهمسا ينرضحي ال دالبلا
 ظ . ةيبرغ دئافعو ةبيع تاداع اهلهالو
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 اسفان مهيب يماقا ةدم تكو ميدل برغتسي الراصو هودانعأ مثدنع

 ينيحاق لاجثالا نم يل طاني ام عيجنو صنقلإو ديصلا يف يديسل
 عمجا تنكو 'يلع ملابقإو يل دلبلا لهأ عيمج ةبحم عبنتسا اديدش اح
 نم سانأ مهضرأ ىلا رضحي نايحالا. ضعب خي مه ممضعب نم
 تيحئاسلا ضعب روضح رظننأ تلكف مثدالب يف ةحايسلل يسج

 هك راظعالا اذه لع تبعا عطس منسى ىلا

 ملا( كسر اول علاوي ا نال نا
 الف قيرطلا يف هظفحو هترانخل سرا نم ةرع دعم ناكر دالبلا

 امو يتصق هل تركذو يزيلكنالاب هتلكو هب تعمتجا دلبلا اذهيرم
 صخخلا ىلع هل تينثإو هتينل نيح ىلا قرغلا تقو نم يل ىرج
 ناكو هروضحب كلذ ناكو يل هعنص ام هل تركذو ينذخا يذلا
 عديم فويضؤولا ليج برم 0 نامي رزكتلل خلل »
 رم بلط روكزلل ئاببلا ناو تللذب جرفف هن دل
 يقارف .نإو هدلو ةلزنب هدنع يفا هربخإو عنتباف لبيس ءالخأ يديس
 رمالا مت ىتح هيلع لو هفطعتسي هب تاسلا كلذ لاز اف هيلعزعي

 تلا اعف ررؤلاو .ةشقالا نحاةلج رين قل ليبس هامل
 ةمدخ تيل ترصو مهتفراف تقولا كلذ نمو يديسل روكذملا
 هباذعو ميدنلا هلوط تعجرو رجلا تبكر نا ىلا تاسلا كلذ
 بهذلا ضراب فرعت اهب تنك يتلا ضرالا نا تفرع ثنكو ميلالا
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 ن ومبخلاو ةعساتلا 0 رماسملا

 صالخملا

 ( بوقعب ةباكح نم )

 نم كل لصح ام تركذ دف بوقعبل يزيلكنالا لاق مث
 تصلخت فيك ركذت ملو موقلا ءالوه دي يف تعقو نأ ىلا كرما ءادعبإ

 مهديأ نم

 0 ماسل تيلعت ام دعب يفا لاقف
 -رتأوإ وألا دربع الأ منيبو ينيب قرفي ال مم دحأو
 ناك نإو مدنع يلع الع معالا اذه راصف ضيبالاب الا يننومسب ال
 كت يف نكت لوط ببر ديالا هلاح نرخ رات دق قو

 لوا يف ضيبالا يفول نراكو سثلا رحل يضرعت ةرثكو دالبلا

 ينكم لاظ ال .ركلو ار نم لك هبرغتسي مثدنع ةبوبعا رمالا
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 هلكا كح نع هابا لاس هيف لوفلا عطقتا الف ليفلا رمأ يف

 ههرتحو ضعبلا هحاباف هيف ءامعلا فلتخا دق لاقف ٍ

 وكي هتيرجب لوفلا لو يناشلا يلوقرهتل مرخلاو ضعبل
 هب هيار وه انك يففاثلا دنع لاحت ربطي ال ابن هظع
 ةفينح يلا دنع ارهاط نوكيو لوكام ريغ نإويح لك ظع
 ربطي من هنا كلام لاقو رعشو ظع لك يف هيأر وه اك
 لقصلاب

4 



 ة

 لاقيو لاخلا ضعب يف دنملا لها اهدبعت دقو ةمبق اهرثكأ ضيبالاو
 تناكو ابناج اهنيلاؤ تاناوبحلا عيمج عوطا ناك دانت | اذأكيفلأ نا

 يف انا هتاح ةياغ نأ رذقيح هنم ىربف ربعلا ىدخأ هسئاسل  هتبحم
 لعتسي و ةفرعم هب هل. نم ىلا ددوتيو هنعاطو هبحاص ةمدخ

 ةرئدمل وتعيو ل نم 9 اذ ةدعاسم عارذلاكو ديل اك هموطرخ

 اناا علو ايدام عك قربا قع بكرت
 نأ تاهيبف بيرغلا اما هتكرحل بلاغلا يف ينكت هفرع اذا:هبكار

 هتلماعم ءوسل اديدش ا جاه اليف نأ ثدح دقو هعيطي

 عايتلاو فسات كلد دعب هنم ربظ ةيكأو هسئاس لتتق نظ اهف

 عفادملاو قدانباا ثادحا لبق قرشلا كولم كفاك دنو ناديدك

 د01 انا ايلا برر ارا دليلا لح فرحت مراول لمحت
 ىلا للا لاقالا ليحل وار خالل اهنه نم دع دك
 ناكل اهرع نأ لع ةردقادل ناف هم رثكا لمخملا يبطي ام .ناوبحا

 1 سس يسرع كازا نال 1
 فلا هدحو هموطرخ ىلعو فالأ ةعبرا ىلا لطر 31 ةثالث

 ًالاو يرق ' ليم ةئام مويلا يف راس ريسلا ىلع ث ذاو لطر

 سراب كتنلا لما نوماعي دنللا لهأو 0

 تسيل اهكلو اهباينا مهف ذننت و | اهموطرخب مقزمتف مزم ماقتثالاو

 راجالاو قرا لص ا ند مطل كاد رع
 ثيدحلا نم ىرج ام عمسي ناهرب ناكو ثيدحلا لقان لاق
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 ل ا
 را ف1 نر ها ربك

 نيير ط يف ريتا 1 ناصغأ نرصنهأ ةلاحتأ هذه ىلع قربس أذ أو اهغزأو

 نمرضي داكي الو ثرحلا ندسفي نا نثبلي ال ةعرزم نلخد اذأو
 0 | ه1 نيولسنلا لا ركشعلا (رم رقاو دذع تاعمنجت ! هو

 لو هاطخا اذا صانقلا نكلو ادرفنم 0

 مث هبانب الو هب رضيف ايرج لاخلا غي هيلع مجح هنم برملا نكي

 هيلع سؤدي ىتخ هطوقس بقريو وجا هب ينريو هموطرخب هلوانتي

 عبط نمو نورفاسملا هب ربخأ ام ىلع اذه لثم عقو ام اريثكو هلدقيف
 21 ع جدام ريكو هلارفتا ل لق ءالل كن اال

  ةولاط اهرب نع راف دغال وا تهدر هلق مايل
 ةكم اف :هريحو ارئاغ ليف هه 1-5 فو ماريا كا قالطنأ

 بهجت ةرباب عانصلا دحا هس اطايخ ناكد ىلع هموطرخ عضوف
 المو رذق يذ لحم ىلا راس مث هظيغ ليذلا ظكف هباحصإو هسفن
 ناك نم ىلع رذنلا كلذ قلطإو ناكدلا ىلا عجرو هموطرخ ةنم

 ة ةليفلا 0 1 1 انف ”كلذب هنع ىننو هس .دق

 0 اوس ام رثكا نظي ام ىلع ةقيرفأ

 اينو نيرا الما امأ مدا ينيل اعنن رثكآو .ظع|و ربكأ
 بليرغ لملإو ثررحلا يشاع يق ةكزيلاو "لش لع ترد
 اهاولا بسح ىلع انايحإو اهتماخ بسح ىلع عابتو نرسح
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 خل هل را ةييرمملا يسكلا ريداوو تار ا لاق
 ىبح ةليفلا 0 لح ةدم ْْن ١ ايدك امدق ناويحلا عئابط

 0 رشع .ةينام اهناب لوقلا نيب طسوإللاك اذهو نيتنس

 ذا ىننالا ىلع وزني ركذلا نا لاقيو ارهش نوثالثو ةتس

 ال ىف ا ذإو عيبرلا هوزن نامزو نرينس سه رمملا ن
 ا دعب ألا اهيلع وزني الو ركذلا 00

 ةريغ اهيلع هلو ةدحأو هلل ال ١: يدادغبلا فيطللا

 اهدلو عضت ىتحرهلا ت ةناخد عضولا تداراو اهلمح 3 اذافا ديدن

 دلتف ةمئاق 0 دلخا ذ :ايال 0 كر 0

 د 0 را ياس 0 1
 كرلدلا قرادملا نم ا هن هرمأي أن لعفيو كيذيابلا هب لبقي ف

 دل ار عيلالاو الما ةلاب رف علو ردا نم كلذ لغو
 هدلجو ةميزضلا هنت ةدالملاب هيلع م هلكت هتئيه رهاظ ل

 ع لدي تللذ 110 هتان ةعسو هبنيع رغصو ةكردل

 ءاندجو هلاصخ انربنعا اذا انكلو فراعتملا نع ةدالب ةدايزب هفاصتا

 نم سيلو ةوف اهظعإو تانإويحا 00

 نعوأ هسفن نع عفدلا يف ٍةونأا نم هدنع 0 0
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 لك خو ريسانل اد باخلاو ناس سعال اخي مجلسا
 هرمي اوطانحم ةليفلا اهب يتلا ةباغلا ىلآ اولصي نأ ىلأ مب ريسيف

 . نوبراقي مو مماما ىل د أد ةئيه يف اهنم
 مضعب برقيو ةرئادلا قوضت ىتح مضعب ىلا نوضنيو مريس يف
 ىتح ةلحأو ةعفد حالسلاب اهحيرلز اليف |وأر اذاف ضعب نم

 نايل ةلاسرفلا ياش اه سرج كاملا سل يا
 ام هب نولعفيف هور بو | حالسلاب هنوبرضي ناسرفلا
 0 لثم ةليفلا ريغ تانأويح ةقلحلا يف باصي دقو مدقن

 دارفأ غلبت ارم | مابشلا يف عيدنا ليلا فلا دو لل
 ةعبلجم ءاملا درت اليف نيرشعلا وحن بلاغلا يف اهنم دحاولا برسلا

 مل رعت الو 'قيرطلا هيف هينداصر نمبيذوت هل قارابعداع نمو
 ىأ ةباغلا امابعرتخ دع دنلا د. نزلنا 0
 ذيل ةأري دليلا جراج قيبشلز طماو بتر ايناثل ترجي
 لإ اهطخدوإ وعر هجدخا د ياجالا ليعم عليل نس ياكل
 ان تيهترت لملظيز سيو ةلابوت 2 ضرالا نع ٌتعنتراف ىلعلا

 نروثالثو ,ةتس اهنا ليقف ةليفلا لمح ةدم يف فلدخأ وا
 ماوعا ةينامأ ىلا عاضرلا ةدم دعو طفف رشع ةيناق ليقو اره
 قرايسو ام ىلا هرع دتيو هتدالو نيح نم يغملا يف يدتنيو
 أبقيقحت ناكما مدعل اهنعتل عطقي نال لاوق انكلذ لك خلو ةنس

 اهنطاوم ريغ يال نم يلا كل :لا عانتمإو ةياحوت بيل
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 00 هنوخخسسلو هيلع نوزهجيو هيلا نوتايف ضرالا ىلع
 ملا |وعطقيف هولكايل 1 انسب لانهم و هداج

 اةيلسب ! 0 000 دس

 اميرف 0 اماما نآف درا جالا ورام 0 ١

 لع نيو لي ل نم نناق مكارم للا فا
 هبشي رغصلا يف ليفلا مل نأ لاقيو راجحتالا ضعب نم هنوجرختسل
 هيضه رسعو هيحل سبي ربك اذافرقبلا ل مطلا ِ

 بحي دقو مهم هنورتشي ةصوصخ راجت هنوعمجي يذلا جاعللو

 ركذو“ ةراجتل نويبوروالا هيزتشبف لحاسااب عابيو قيفرلا عم
 اهباينأ لدبت ةليفلا نأ نيدايصلا نع الق نيحايسلا قمت يفك

 ضعب تاياغلا يف نودجي دق ممال كلذو ةرم نينس ثالث لك يف
 عين هيراجتب اهنتضو م هليقلا/ نين غي دقو ا نخاالا لح ةافلع ايبا

 اب زر نركت اهلو ةدعصم نوكت ةداع :هلينلا.بايتإو اهناينأ اهم

 يلا دالبلا لها دنع ةليفلا دايطصأ 2 ةدلعلا بوتعي لاقف

 تنك يذلا وهو مرييك نأ منيب ينماقأ ما هيأ از اك ابنا كك

 : ةيرقلا يف نم عيمج هعمو جرخي اهديصلا ”مولعلا تقولا ءاج اذأ دا هذنع

 معم سرافو لجار نيب !١رثكاف لجر يتئام وحت لاجرلا نم
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 كلذ ريغو نس اعل باتقيلاو بارخاو 0 و مجلسا

 هرج |وطانجن ةليفلا اهب يتلا ةباغلا ىلأ اولصي نأ ىلأ مب ريسيف

 نوبراقي مثو ممامأ ىل | نومدقتي ممل رث ةهظع ةر ءاد ةئيه يف اهنم

 مضل, بوقياو ةرئادلا قيضت ىتح مضعل ىلا نومضنيو مريس يف
 : ىح. ةدحأو ةعفد ان جير الا اذاف ضعب نم

 راصو ناسرفلا فلخ ةاشملا بره جايطاو بضغلا يف ذخأ اذأ

 ياهي واظن ضر رطب دج ناديا خللا هييوضسلا
 0-0 لثم ةليفلا ريغ تانإويح ةقلحلا يف باصي دقو مدقن

 دارفا غلبت اًأرسا حابصلا يف عبدجت نأ ةليفلا ةداع :رمو اهريغو

 ةعبلجم لاعب اليف نيرشعلا وحن بلاغلا يف اهنم دحاولا برسلا

 هل. ضرعتت الو قيرطلا يف هتفداص نم يذؤت ال نأ اهتداع نمو
 ىأ ةياغلا نم اهجورخ دنع هققداص 2 ودا ارجل

 6 ةأرم دلبلا جراخ موي تاذ تيار دقو اهئانا نم برق

 ىلا اهتعفدو اهنوطرخم اهعذخاف اهدلو اهعم ةليفلا نم ىثنا لمحا
 اليم هتوق ل يدق سيوة 2 ضرالا نع ٌتعفتراف ىلعلا

 نروثالثو ةتس اهنا ليقف ةليفلا لمح ةدم يف فلدخأ دقو
 ماوعا ةيناث ,ىلا عاضرلا ةدم دقو افلم ردع شفا الكر ةررخ

 نيسمخو 3 1 ةرعا دنيو هتدالو نيح نم ينملا يف يدتبيو

 اهتيتحت ناكم يا ابعت مطع داو | كلذ لك نكلو ةئس

 اهنطاوم ريغ ةييلسادخإ نم اكل هلا عانتمإو هشحوت ببسل
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 0 هنوفسيو هيلع نوزهجيو هيلا نوتايف ضرالا ىلع
 مثلا |وعطقيف هولكايل 0 اسوسبلي ةلاعنا نم لنروذخف هدلج

 اةيلسب / ا 0-0 0

 00 عم اند ل - هنانسأ نوم هنمه

 ايرف 0 انيص اوباصأ ناف فورعملا جاعلا يوراجتل اهوعيبيل

 نلسع نمو ليفلا مل نم نوتات رثكإو ارهش ةباغلا يف ومافأ
 هيديانرغصلا يف .ليفلا مل.نأ ل اقيو رابشالا ضعب نم هنوجزتس
 هيف رسعو هيحل سيب ربك ذافرقبلا مل مطلا يف

 بحي دقو مهم هنورتشي ةصوصخ راجت هنوعمجي يذلا جاعللو

 ركذو“ ةراجتل نويبوروالا هيزتشبف لحاسااب عابيو قضرلا م
 اهباينأأ لدبت“ ةليفلا نا نيدايضلا نع الق نيخايسلا ةمرينك

 ضعب تاياغلا يث نودحي دق مخال كللذو ةره نيس ثنالث لك ف

 عقتف كراعم اهضعبو ةليفلا نييب عقي دقو ضرالا ىلع ةاقلم باينأ

 اهسْؤر نوكت امإو ةنصم نوكت ةداع ةلينلا باينإو اهاينا اهنم
 ةفوجم

 يلا دالبلا لها دنع ةليفلا دايطصأ 2 ةداعلا بوتعي لاقف

 تنك يذلا وهو مرييك نأ ناار يدافا ةدم هيأ أر اك اهناشنيك

 1 ةيرقلا يف نم عيمج هعمو جرخي اهديصل ”مولعملا تقولا ءاج اذأ دا هذنع

 6 سرافو لجأر نيب ٠١ رثكاف لجر ينئام وحت لاجرلا نم



 . امك

 -ركذ ام نوفرعي.تاهجلا كلت لهإو راطمالا لوزن نإوا ىلا اهب
 نرأا اهداطصا 0 ا

 0 0-0 0 لابلاو

 طظاينحالاو زرحتلا لاك عم هنع ثحبا يف نوذخايو ليفلا

 سطر ةرسكحنم راجنا ناصغاك هراثاب هدوجو لاحم نوفرعتيو

 صاصنقا خي مل اربع دقو كلذ: همام هو هيه ميرا

 هيلع ديزم ال ام راركتلا ةرثكو ةلوازملا لوطب هرمأ ةفرعمو هرثا
 ةيس ليقلا مدقرتأ مهم دحاولا ىلر ىتم ثيحب ةريخإو ةفرعملا نم

 يف قيقحتلاو عطقلا ل كم ضرالا نم ةعقب

 ىتم هرتف دجوي نيأو راس ريا ىلأو ةعقبلا كلت نمرم نمز ١
 تامالعلا نموودانعأ اب ةليفلا لحم اوبلع ىتف هرصبإ اناك هرثأ ىأر

 هوهرت دعبل طعام اميظل امارفأ يس يس

 عيطقلا نم اهدحا لاصفنا |ورظننإو سارتحالا نم نكمي ام ةياغب

 روت ا برزبملا عم دسبلا ىلع هنوعيتيو رفا نووتتي كلذ دين
 اذاف هنم |وكم# ىتح شئاشحلا نيب منوطب ىلع نوفحزي ثيحب
 ةفاخم شئاشحا نعم دنع | وجت ا 5

 كحو ريتا ىل ١ بهذ هحورجب ليفلا سح أ اذاف م شطبيف أري نأ
 غن مهلا ههيجول ماهو ظيغ آلتما ةدئاف كلذل دجي مل اذاف هب همسح'

 جقيو هاوق طقستو لكيف همد نم ليس | ا ةرثك نم بعني
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 ىلع نروقفن» ملكو بئارغلإو بئابملا نم هدهاش امو لاوشالاو
 غصلإو بهذلا معراجت دإوم نإو ريثك تاهجلا كلت يف بهذلا نأ
 1 فانصالا هذه تناك نإو ةليفلا 0 ينع 0 1

 0 لحارسلاب ليل نق الثم ا 0

 ةيران ةحلسا اهيف بلا تاهجنإو لوحولا اهيفرثكتو لويسلا هايم
 تكلا لاا رس ارق حلا كانا كلل الا لذا هوذا
 ارينك اهيف جاعلا نوكيف كلذ اهب سيل يفلاتاهجلا نم اهريغو

 هتنطق ةدش ببسب ناسنالا نا يف لفاع كشي ال يلا لاق

 نم ةناخو لبنلا لع ذوحتسا ن ١ كي رق ةيلحو هيل لع
 0 م ةرقلاو مسجلا يف هيلع ديزت يلا ةريبكلا تانإوبحا
 ضيقلاو هدايطصا يف ةلمعتسملا ةقيرطلا ام يررعش تيل نكلو ةريثك

 هيلا لضوتي فيكو هيلع
 للا نع انغلب دق يزيلكنالا لاق

 اودارأ اذأ ةليقلا اهب يفاأ ضرالا لهأ ناراثالا نم اهيف هدهاش
 ا 0 يلا اهاحم ىلا |وبهذو 5 اوذخأو اوعبجت اهديض

 0 اجاوفا اهبف عيدجت تاقوا 0

 نرا اهماداع نمو عرللاوا هلا تلطل ىرخا تاه ىلا امالخ
 3 0 اذاف ءاملا 00 ةعظقتملا تاياغلا نكسن
 لاذع الو راهخالا ةطلوش ىلا لااقتثالا يف تذخل عقانملاو كربلا نم
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 قوستلاو نافل ةرئاملا

 نيذلا نيحايسلا بتك ىلع علطب نم نا يزيلكتالا لاقف

 ةينادوس ماب ةنوكسم لحاوسلا عينج نا دجي عانبلا كلتب اوفاط
 بهذلا يف نورت معيجو تاداقتعالاو لاوحالاو تاداعلا ةفلئم

 نيبو اهلهأ نيب تاهجلا كلت يف ةلواددلا ةراجتلا ضورع نم وهف
 دال :يلبضو نيب افتربلا بر نيلكتالاو ةواضرتلا5 انو ردا لقا
 ملاوحإو معاداع ضعب ريغت دق نييوابوروالاب نالا لحاوسلا لها

 نراك ام ىلع اولازي مل مهاف لالا ساس
 00 اكسال | دئاقعلا نم مهالسإو مثوابإ هيلع

 حرشو ابوروا لهأ نمريثك قلخ تاهيجلا عا
 دئادشلا نم هاساق امو لاوحالاو تاداعلا نم هار ام مهم لك

 ١
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 راخثو بشخ نم نإوا ضعب ينوطعإو دلجلا نم رويسب جوسنم

 نم يف وكرت دق اوناكو راطقالا كلت يف محالطصأ بسح ىلع

 تاج” جوزو ةيقدنب عم اهنع يل اوزواجت ايشأ ضعب يتعتما
 هتذختاو هب ينوصنخا يذلا صخلا يف هتتطوو هلك كلذ تعيجت

 يوزرداف هيلا دوعأ مث اوهجوت أمنيا 000 ا راف 2

 يديسل تدقناو لغشلا نم غارفلا تاقوأو ليللاب مونلا ةدم هب

 اا لا در هن كا فيورمال الفم ترسو دايعالا هلا
 رخو ىل هبي تدار هتح يف ٍبدالاو هتمدخ ف تدر ايلكو هنم

 ةداعو ابأد ريغصلاو ريبكلا عم بناجلا نيلو قلخلا نسحو ةشاشبلا

 ىلع تنمأ ةلاحلا هذهبو ملك ينوبحاف مول أ نيب اهب تفرع ةرهتسم

 ةبي رق ةدم يف اهتفرعف ممتغل ةفرعب تقلعتو مثرشو ماذأ نم يسفن
 ةحارلا نم عون يبلخادف معرشاعم تدنعإو مهم اهب لكلا ترصو
 | ىلا منم دحأو قك معيب كلذ ىلع تبقيو لابلاولخو
 مهديأ نم صالخملا نم تنكت



16 

 5 وسمخإو ةنماثلا 0 :رهاسملا

 لبنلا

 نيذلا نيحايسلا بتك ىلع علطي نم نا يزيلكنالا لاقف

 ةيناحوس ماب وكس لحاوسلا عيمج نا دي عاقبلا كلتي |وفاط

 بهذلا يف نوربتي معيججو تاداقلعالاو لاوحالاو تاداعلا ةفلتةم

 نيبو ابلهأ نيب تاهجلا كلت يف ةلوادخلا ةراجتلا ضورع نم وهف

 طالتخا ببسو نييلاغتربلاو زيلكنالاو ةيواسنرفل اك ابوروا لها
 ملاوحأو مهاداع ضعب ريغت دق نوبوابوروالاب نالا لحاوسلا لهأ

 نراك ام ىلع اولازي 5 :أف لفاسلا عادم ناك نالخب

 0 كسلا دئاقعلا نم موالسإو ثواب هيلع

 حرشو ابوروا لهأ نمرينك قلخ تاهجلا يطع

 دئادشلا نم هاساق امو لاوحالاو تاداعلا نم هأر ام مهم 38

 ا
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 راختو بشخ نم ضعب ينوطعإو دلجلا نم رويسب جوسنم

 نم يل اوكرت دق اوناكو راطقالا كلت يف محالطصا بح ىلع

 تايغيم جوزو ةبفدنب عم اهنع يل اوزواجت ايشأ ضعب يتعتمأ

 هتذختإو هب يفوصنخا يذلا صخلا يف هتتطوو هلك كلذ تعبجت

 يوزناف هيلا دوعأ مث اوهجوت اهي 00 انكسمو ىوأم يل

 ىدينل تدهأو ”لعشلا قم ل تاقوإو ليللاب مونلا ةدم هب

 ينبرقو ينبحاف دارا ةيش يأ يف هرمال الختم اثيرصو دايقالا ةياغ

 تزذختأو يل هتبحم تالز هقح يف دل د لك

 ةداعو اند ريغصلاو ريكلا عم بناجلا نيلو قلخلا نسحو ةشاشبلا

 ىلع تنما ةلاحلا هذهبو ملك ينوبحاف مونلا نيب اهب تفرع ةرمتسم
 ةبب رق ةذم يف اهتفرعف مهتغل ةفرعم تقلعتو مثرشو متاذأ نم يسفن

 ةحارلا نم عون ينلخادف معرشأعم تدنعاو مهم |هب ركتا تبظأو

 | ىلا مهم دحاو يناك مهيب ايف كلذ ىلع تيقبو لابلاولخو
 مدبأ نم صالخلا نم 0



 هكا

 موخعب مس 0و مخ | يسفن ق تاق مث

 ال نا باوصلا تيارف ينوبذعي مث ينورساي وأ ينولتقيف مدي يف عقاف
 نولغفي اقام رظطتإو ميلا رطتا تيقيو ب سي ا ايش ثالسا
 حامرو لابن مهديابو دوس بايث 3( مهتيأرف

 0 ا ةربلا نر اوراشإو لأ اورظنف

 هنأ فيوغف ايلا ىلآ هفلشاف مثدحأ طواف ل ناله 0

 0 ا ينبيصي ال نأ هللا دهاعي

 مهلا لزنأ نأ نيب تريح ةوخالا ةلماعم 00 | مثدصق

 00 2: موا يناكمب ىقبأ وا معراشأ ىلع ادامع

 نم ًاشن انأ ءرخأ ىلا الا ا
 1 0 مدعو اهإوه ةعباتمو اهأر يف سفنلا ةعاط
 ّ مهنأ اصويخخت ةيملقا» اهلا ولك فا كزيبلا١ ناك فهود لل

 رهتلاب ينوذخاي _:راراينخالاو عوطلاب مهلا لزال اذأ,

 عوج ينرطضيف اموي ةربجتلا لوح ينورظنتي نابولو رارطضالاو
 يلاساب معرغي دق كلذو معضبق ٌة ربصلاو مهلا لونا ىلا

 منيب ينوسلجاف مهلا تلزن رث جاهلا كرتو هل ملستلا ىلوالاف

 ام نومي الف مهلكاو نولوقي ام مهف الو يعم نونطري وراص

 اهلهاب تقرغو بكرم يف تنك ينأ اوههفدرجبلا غو كيف لوف
 برقي 'ئو أم اب تذختا ينا :ةرايثالاب موته رث الأ مهم جن لو

 انلصو ىتح يعم |وماقف هتهج ىلأ مل ترشأو هب 00 عضوملا



 ملا

 نوسيخنإو ةعباسلا ةزماتملا

 دودلا

 ( كيوتمي ةياكح انهرا)

 5 تلغوأ مث ةداعلا ىلع ةباغلا تلخد مايالا 0 فو

 مهر و تبح مخ لبخ ىلع يق دعا ىلع تن ا دوعلا تدرأ

 لعل متر ظأ ما مرش نم وهتناف مهم ينلخأ له يسفن يف تلقو
 ةربحو كلابترا يف ةهرب تنبلو مثدي ىلع نوكي ةدحولا نم يضالخ
 تاذ ةربخش ىلع تدعصو مم ةاراوملا ترتخا مثنيرمالا نيب ددرتأ

 نمرظا ثرصو منع نع ايف تيان يك كروأو نامغ
 ا ينلا ةريشلا نم نوبرقي اولاز اف مهلا اهالخ
 5 نرحل له رجا كريب اوطاحلا اهلا ايلظطو ع
 0 مضرب يبسفن يرش اعلا نم جوزو ةيفدنب كاذ ذأ



 اان

 نيموي دعبو اًنلطم دحا فداصا لف يتدحو ىلع ينيعمو يتشحو يف

 اهتيراوارفح اط ترندحاف فيجلا ضعب لحخاسلا ىلا جاومالا تقلا
 الو ينجحازي نم ىرأ ال موي رشع ةسمخ لاح هذه ىلع تيقبو اهب

 اهتقرحو ةقرفلاو اهتشحوو ةدحولا ىوس يتشيع ىلع صغني نم دجأ
 »يش كلذ ىوس نكي لو معم تنك نمو ينطوو يتخا ينركفللاو
 ةلماك هش قف ذل ينكي ام ةنيفسلا نم تذخا ١ تنكو قنغي وأ ينمي

 نع ةعفادنلل ينكي ام حالسلإو دورابلا نم اضيا يدنع 6
 اًقورخ هيف تلعجو ناكملا نيصحت يف ائيش ديزا موي لكت رصو يسفن

 اوهإو هرضلا ذوفنل اهالعا نم ةددعتم عضاوم يس اهتقرخ ةريغص
 لغازم رسجلا يف تلعجو جراخلا يف أرطي هلعل ام اهنم ىرا يككو
 تدهتجاو هفاذا ودع ينهد اذا يسن نع ةعفادملا يف اهاعتسال

 زج ع لهب ال كتم لما لع لف رهط نإ يف كلذ ع
 لك ثنكو اذحا ىزا ال هيلع اناام' لع نامْرلا نم ةدم تنكمو هب

 يهتشأ اك خصإو هنم يوتشاف ريطلإو كما 0 داطصأ موي
 اريفك ةباغلا يف تدجوو ةمعطالا عانطصأ يف تربت ينتدجو ىتح

 ام لك اهنم ذخا تكف لوقيلاو تاوارضخملاو .ةهكافلا عاونا ن
 ل

 10 لع و ا ا و تح



 ا

 نيليمربو هيلع دقرأ اريرس ضيا تجرفختسإو اهب ثرثع بايث ضعب
 تابورشم ضعبو ( همرطصب ) ديدق ليمربو طامسقبلا نم نيءولم

 نريكسو فيسو راشنمو مودق لثم هموزل يل ادب ام كلذ ريغو
 ناف هثذخا هبلا 20 ينعفني هنأ ىرا ءيشب ترثع الك اذكهو

 هجرخأ ىتح همحتإو عا طبل له طرا هتدجو
 هحفرو ئدبب هتكسما اقيفخ هتدجو ناورجنلا ن

 هتعنص يذلا ( 0 ا سلا
 تنك ينلا ةهيجلا ىلا ادصاق نيفاذجلاب لعا ترصو هقوف تبكزو
 عضوملا يف كلذ عيجج تلقتف لحاسلا ىلا تلصو ىتحربلا يف اهب
 اهنم تيتاف ةباغلا ىلا تبهذ مث يانكسل هترتخا دق تنك يذلا

 يل تيقبإ امإو لحما ذفانم عيمج ىلع اهب تطوحت باشخا ضعبب
 نم عطق لعن قم انأز هل كلعجو هنم جرخا بابل اك أريغص اذغنم

 ةصش ةبتخ ىل تددعإو هيلع انكحاإو اهضعي ىلا ابعبتغ بيفتلا

 ىلع تردا مث جراخلا نم هحتن نك ال ىتح لخادلا نم اهنكما
 اهتنطوو اهتلقن راخخإو بارت نم هنلع ايظع ارسج هلك لحنا

 نصح يف يناك ثرصف هترفح اهظع اقددخ كلذ د تلعجو
 لدالالاو نيخنلاو د 0

 ىو م ويا لاح تفرع ول دوا تنكو تاودالاو
 تاهج ىلا علطنإو تنلتا اًماد كانو مدعو رثعا نا
 يسين ا هلعجاف تجرخ اهلثم جرخي مهم ادجإو ىرا يلعل لحاسلا
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 د _ هيما كلن نا هنتاي ردج ل كلو هلك, ساو
 وم [ال كلذ تلعف نإ يأ الاب رطخ اهيف اسلي نقلا عوجقلا لذي
 تنسحتساف يل حالس ال تنك أذا اضوصخ شوجولا نم يسفن ىلع

 بكينا يراه ليس رمان كلا نتالي حلا
 لحب رثعا يلعل ارئاس ءطاشلا عبتا مث اهنمهذخا ينيكي ام ذخأو

 ةنيفسلا هيف تقرغ يذلا لخلا تيذاح نا ىلا ءيطاشلا ىلع

 اهيبو ينيبو ةرهاظ اهتاعارش داوعا ضعب تدجوف اهيلا ترظنف
 الف ةفاسملا ءانث نأ يف يتوق عطقت ن ١ تفخو موعلا تبهف ليموخ

 بعتلا أياقتب يمسح يقف ناك دقو لحاملا لاول او ةنيفسلا ىلإ لضأ

 عطق ىلا تدمعف ةقباسلا بعاصملاو بعاجلا نم تيساق ام رودنلإو
 راجحتأ ضعب ىلا تدعو ربلا ىلا اهاجلا جوملا ناك بشخ نم

 افذق يف لأ بايثلا ضعب نرمو اهنم تلمعو اهروشق تذخاف
 ةلبغما ىلإ باععللا كلتا تطير. الاف لعاسا اوشا

 اهيلع ثبكرو رجبلا ىلا اهتلزناو ( سمورلا ) ثمرلا ةئيه ىلع رجا
 اهب د لعا ترض باشخالا نضعب نم نيفازجم يل تذختا دقو

 طقوم تقرقادق تناكو اهلا تيلصو فا ةنيفشلا ةيحلايضاف

 تسنغنإو اهتلزتف *املاب اروغم اهيقابو رهاظ اهنم هزج يقبف ةريزج
 نم جاوزا ةنالاث هنم تجرخغساف حالسلا ع تلخدو ءاملا

 اضيا .تذخإو ادوراب !ءولمم اريغص اليمربو نيتيقدنبو تايغيطلا
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 ل ظ
 0 رذهتلاو رذهل ًالاعتسإو شوحرلا نم انردع ديلا يؤا
 ذخإو ةنيفسلا ىلأ بهذا رعلا نأ أو حرلا تنكس اذا دغ ةادغو

 1 7 لهاا ىلع ىنفا تريح كلذ ليو ييرااج نيل اجا
 ارغتسم اهنع اذيعب تدعقتف ناويح رجب هبشا ةوبغ تدجو ىتح
 ىأ عابسلا نم يث اهنم جرخب وأ اهبلخدي له رظنأ روخصلا ضعبب
 الماتم افئاخ اهتلخدف اهنم جرخ الو اهباخد ايش دجا ملف ماوه

 ةيلاخ امدجوف اهئاجرا يف ترظنو رذحلإو سارتحالل اليعتسم

 م محب هللا ركحي ىتح يأوامو يكس اهلعجا تلقو اهب تحرفف
 اهيف تنكو اهلا تيواف ليللا لبقإو هتعجج ام اهيلا تلقتو تبهذ
 ءاما آلا ينزوعي نكي ملو طاستبلا 0 ضعب تلكاو
 دال ذب الب ةعلوللاديدف طاحستبلا ناكر :القلا طنش تنظيف
 الف حابصلا ىلا هللا دباكا تبف 5 فم نحكم رخلا امام

 ءام .نيع تدجوف رجملا لحاس ىلع ترسو تجرخ رهغلا رفسأ
 ضعب اهبف تدجوف اهم تبرشو اهتدصقف رت ضعب اهب فحي

 نم ليللاب ثيساق ام ةدشل اهب تحرف كلذ عم يئكلو ةحولم
 لرادملا تكبر اجلا ةباغ اهنم ةفاسم ىلع تيارف ترظن مث ءاظلا

 نم ارينك ابيف نا ىلع كلذ يلدف دعب نمربطلا ديرغت اهتهج

 تاعي نيعلا كلت نم برقلاب انكسم ذختا نا يل خسورويطلا

 لحاسلا نم برقلاب نوكا نا بحا تنكو كلذ يف رظنلا ليجا
 يطوي ماد لااانت .اههخ نمل ديداغ زايد كرا نأ ايو



 لا

 نوميحلاو قسدإسلا .ةرداسلل

 ةدجولا

 ( بونعب ةياكج نم )

 ٍتيارف رجلا .لجاس ىلع ًاليلق .اليلق ىفتا ترس ين م
 ريغ ةفاسسم ىلع هلا نم ارهاظ اهنم هج حول اهف اك ين ةنينس

 جرومالا و ومو عاج
 نم أولم كر ءاملا قة تازنف يطاشلا ىلا

 كلذكو هدفا دق رجلا تراك ناو هب تحرفف زبخلاو طامستبلا

 صضعبو جيرلا اهتفزم ينل | عولفلا شاف نم عطق ضعب تدجو
 هيلع تردق ام كلذ نم تذجاف نيجالملا باث نم بايث

 كني ام تلكاو فروع ترتسو بنج ىتح سيلا يف هترشنو

 ارجوا ةراغم ىرا يلعل لحايبلا ىلع ددرتا يسفن يف تلقو قمرلا



50 

 كيو ينفن يف تلقو هيف ثنك امو هيلا ثرص اهف ركفتا ترضو

 نم تيضلخت اه كناك ظرف كح لفإو كاقنإ اه نوكيا
 نتأو لاخلا ةذه امو عنضت اذاف اهم قتدأ وه اهف عمتل الأ ةطرو

 تحابراو تيرقشا يلا كعئاضبو تبستكا تنك يذلا كلام

 انيلع تيضعو بابحالا الخال تقرأف يلا ى 0

 لق كلش هزه راطخالا هذه تيكر دالبلا تلي كبليأزو حاضتلا

 كقو سنن أ الو نيعم ال كدحو تيفز 1 كم سيق ني نم م تنفس

 تايداعورتبلا تاكله# نم كلنمُوي ايف ربل را | نم م ةعفدلا هز تون

 نييفهالا يتحتو هو شوخولا

 رخام ا د
 00 ب
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 ىلا بنج نم اهبلقثو اهعضتو اهعفرت اهب بعلت تلاز امو تلزنف

 اندنع اهرمأ تنوهو ىلوالا ترغص ثحب ةهج ىلأ ةهج نمو بنج

 انوجر تح 0 تأده مث تاءاس عبرأ وحن ك كلذك ترمتسإو
 2 ار ل رق راك قرنا و ةمالسلا

 ءاملا صو قرخما عست ١: دقو الأ هعبنم ىلأ 0

 علخ رذئيحن رجلا اق جردناب لزنت ةنيفسلا تذخإو
 ملثم تلعفف رجلا في مهسفنأ وفلاو بايثلا نم مهلع ام سانلا

 ديعبريغ يطاشلا ناك نكلو ةيور الو يا

 ا م للا دعب تلصو ىتح تعيس

 ميدع روعشلا بهذ لقعلا لهاذ روخصلا ضعب ىلع تحرطنا

 ك انه ا ا ل
 طلسم لو فيفا هلا سبقه ل هس
 ةروعلا يداب ةنحلا يراع ينتدجوف تقف سمنلا رح .ينبرض

 م ريمريلا رح لع قضم دق اقاكو سفنلا دماخ ةوقلا فيعض

 ةنه تفلت او ينلخو ياما رظن 1

 ىلع الا يرصب عقيالو ىلاعت هللا قلخ نم ادح ١ ىرأ الف ةرسيو

 عيمج قرغ له ملعأ الف ةشحوم ضرإو ةيلاع روخسو ةسباي راجما
 هذه ريغ ضرأ ىلا دحا مم اهن مأ نيحالملا نم مهعم تنك نم

 ةيراضلا شوحولا ضعب هكلهافربلا ىلا دحا منم جرخ ما ضرالا

 مظع يضن ىلع فوخو ةريك ةشحو ينتكردا مث ةشحومملا مالا وأ



 ا

 عطقتن أو كالطاب انمزجو رطخلا اهدعب عقوتثو لجالا رخا اهأرن نحو

 شاطو ادلجت اندشأ عزجو ةراسج انظعا فاخو ةاجنلا نم انواجر
 راضبالا ضخاش انيق ادؤعتو ايرحت انرتكا راحو انا اننيفا

 ةعوضوم حابشاك ةكرحلا يدقاف نراولالا يهاب نويعلا يرئاغ
 ا هتّميه تريغتو هباصعا ٍةوق انم لك دقفو ةعونصم روصو
 الإ ادلب !هرانأ شعار اباعت دلما ف تايب رجلا «ام ىف
 هل اهترشابمو هيلع اهرورم ىدامت .١٠ مث رخا انول هب هنلدبو هنول
 نييحلا تقعضاو اعانشإو ءاضررتيلا هيف تندخا#ةيفءايلرضو

 ا 2 اقنع كلذ داثأ ف .ةاوفإوب تن بصق يرحل
 نويعلا اهب برضي و سورلا ىلا الس اطاعفا ىلا هلاعفا فيضيو
 "1 1 اكلاذب ىلإ فاقنإورصيلاو ةرفاديعلام قل هولا
 ةدحملا يف ايارطضا ثدحا اهبلقت دكر كح لالدخإو ةنيفسلا
 مسجلا عردجم يف اًتعضو سارلا يف اراودو باصعالا يف ًالالتخإو
 ل الاهل نحال ايلا كلا و بطلا قيلطب ليا
 الجب لصمل جي تاعي نيب ريما » لع ذالا رهباوي ليدتلا
 يروق تايالع تورط لك اه لوبا ناطيملاب اذإف ن كيلو كره
 ملف ةنده نوكس هناك ةظحلا كلت يف رجلا قوكس ناكف اهلبق ام ظضعا

 ميسنلاك ال ةيسنلاب والا تناك يتلا جرلاك ةقفوزو ارش
 8 هكر هطلت ناكل كيطقو ىراردلا عجبا تركت
 لتغض تداعإو تعقتراف اهنع تنخ مث لأ ارق ىلإ ات تداك
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 عه هشفنإ سيئرلا ةفدلا ىلع ضتبقو اهنم دخحإو نم زج الآ اهلك
 يفلان ام ةدشل رنقيخ انا تنكو سارةحالاو ظقيتلاو ةانتنالا لاك

 انو ترحب قظنا ال بلقلارئاط لقعلا | نسْناَط عزفلإو فوخا نم

 كللذ ءانثأ فو ذصق الو لقعت الإ لفتملا لايختاك لغتنإو كرت
 ربلا ىلا بكرما ةجويإ هنأت ع ناطبلا ىلع ريشي سانلا ضغب تغمس

 يفو ارايثخا انل كرتث ل ةعبوزلا هذه نا لاقف اذيعب نكي مل هنال

 هيلع ناك اغ بطخلا دازو رجا جايهو حرلا فضع دئقشأ ةرثا
 ا 1 ةحااكو ناعما

 كي قا ةفيفتلاب اهطالاتو اهني جاوالا الا تول
 57 تيار كللذ ذنعو ةجغرملا تاوضالا كلت نيب زيمتب يمدالا

 دو لك :لعتفإو سأيلا !يريظاو ةنيتسلا اب للاخت اوكر
 طك ةوسار اج نأ زوج اقل الار ول الك تيارو هسفب

 .رظي ىنح اهتاهجح عيمج نم اهلخذي ةرانو اهبناوج ىلع ولعي جوملا
 نغ ذشنو ةجوملا عطخت اهناك ةنيفسلا ىرن انك ةراثو تقرغ اهنا

 ىللا اههثيلي ناك ءاوملا نا اهربظ قوف رو اهولعت نا لدب اهفوخ
 ده ىلع تركك ايو اهلغ هلطع اكو انه هم رغب كلف
 نيبو اهنيب طففسف تفنعو ةوقب ةدحاو ةغفد ٌيرلا اهعفدنف ةجومل
 نع ةجولا اهيلع رمت كللذ دعو اهب فمخ انأ نظيف اهنلت يف
 ممر قوف نمر و أ اهب نع عيجج اهرورم يف رغتف اهرخأ ىلأ اظوأ
 الار ةظنل نم اذ ةفيقد لك ف قرغلا عزقو نايقرك احبج انكف
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 اتاديع ىلا تاعشلا تمنإو اولا نكس مثرطاخلا عورتو رظانل
 ةمالع مثدنع كلذ ناكف ءاوه ةؤلم تاك اد اهب تقصنلاو

 جورخ فرفري جورجي رئاطك ةنيفسلا تناكو فيخمرما ىلع اضيا
 نيتهأي م ”راصباب نيصخاش نيفقأو نيجالملا عبمج تيأر و هحور

 امم ذلة ليوم مملعو اطيق هيرمان ال نيدعبتم
 دب ىاخايو يصب نإ نودي يان امو هب عربي اذلم لهل الو.الل
 يبغا نم كلاذ دبع لول نوكس ناكو هقوف ةلغال ام ملا مل
 نم ربظ يودب الارعشن مو ديزو ةوغر ءاملا هجو ىلع رهظو ةين
 ةعفد ةديرش جير تيجرخ 5 هيف بوبس نم يعني هناك رججلا فوج

 تناك ناو كلا مسا ةسماه تراص ىتح عولقلا تلاماف ةدحإو

 ةعيور تنا م اهيلج طغاض ءاوملا نال ًاليل الا عنتر مل. جاو
 فيز نيب ةفلتخم تاوصا ريغ عمسن انك اذ اهنوج يف انرصق

 جيرلا فرصت هس رنئيح ةنيفييلا تناكو ريرصو يودو ريسكتو ْ

 تريتساو هايث فنك ايبليو دارا فيك طهريدي لفطلا ديف ةبعللاك
 اهتلاج ىلا تداعو تادبعا مث مامالا ىلا ةلئام ينو ةريس ةدم

 ةغربس ءاما هجو ىلع اهترجإو ةعيوزلا اهنم تنكت مث ةدم ىلوالا
 لابجلا نيب عمني كلذ دنع ناكو روصنلا دج نع جرخت ةفخو
 ريست رذئيح ةنيفسلاو ةعزفم تاوصاو لوم ريرص باشخالاو
 رمت تناكف هيف نكمت نا ريغ نم *املا سمتاهناك ةيبجع ةلاج ىلع

 تيوطف تاءارشلاب ناطيقلا رماف جاومالا سرر قوف بياحح"ا رم



 ا

 4 لح دق هذه درجت الع ةيشلاب كش نبل هيساق املك
 لك يناسنا ام ايرانك ةريزجو ايقيرفأ لحاوس نيب ةرغسلا كلت يف
 هريغ ءيش لك ىلع طغو هلبق هي

 نم ةديدش ير ثربظ عضوملا كلذب انك ن يح انا كلذو

 مظإو وجلا اهنم ردكتف ةدحإو ةرم تجرخ يبرغلا لاخلا ةيحان
 |و ايهتي نأ نيحالملا عيمج ىلع خرصي راصو ناطبنلا زناف قفالا
 ضعبل لوقي مضعب تعمسو مثرذح |وذخايو مهئاظول |ودعتسيو

 اوراشإو دعب نم قفالا يف تربظ جيرلا يف اه عزجإو عزفلا عم
 ترظنف كلذ ىلع مثدنع ةمالع هناكو ءاضيبلا ةباحلاك يش ىلا
 نقفالا تطغ ىتح دادتمالا يف ذخاتو اًئيشف ايش عسنل اهتيارف

 ىجبلا لظإو مويغلا اهب ترغتساف الل كلذ: ناكوأ اللا تمحتو
 مث ةدحأو ةعفد تبه جرلاب اذاو انلوح ام اعيش ىر ال انرصو

 هتدجوف ناطبقلا ىلا ترظنف ىهتنا دق اهرمأ نا تننظف تنكس
 "ركض تل انف ديدح بمقو نهج نيح ف نول اج هو وه

 هبقعت ةديدش ةكرح ىلع ةمالع نوكسلا اذه نأ يل لاقف نيجالملا

 ةيفسلا تيب لصحي ام ىرتس لاق مث هيملا ىلا هعيصايراشإو
 علو دعرلا رجمزو ءاوهلا دتشا دقو ألا همالك متي مف ءاوطإو رجب أو

 نم مطق ملأ يف تريظو حابرلا تجاهو وا , نرطشاو
 0 لت مو وجا تالق باحلا

 لوم ةئيطلا ةبيهع اننلا نولك ءادوس ةدحإو ةعطق اهلك تراصو
6 
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 “ 5 وهج إو ةسماقلا 3 :رماسملا :

 قولا لقا 7"

 ( بونعي ةباكج نم )

 هيلع تنزحن تام اةليلق مايا دعب ناطبتلا اذه نا لاقف

 اهنم تعدوا هينج ةئاثلث دوقتلا نم يدنع عما دق نراكو هلبق
 ةرثكل مم تفرعت دق تنكو لوالا ناطبقلا لهأ دنع نيتئام
 عم - تيرخأسو ةعاضب ةنلانلا ةئاللب ثيرتشا من هيلع يددرت

 دك اهاقثاو يزانسا رخل ةرئسلا كلت تاكف سيئا
 هدئادشو هلإوها نماهيف تيساق ةدمرجبلا يف "ىلع تنم دق كاذ
 ىح هن لصحي نأ نكيال هنأ عزأ ثنك ام هرومأ متاظعو

 رييك لهجو مظع قلق يف تنك يفا ةروكذلل ةرنسلا يف يل قفحت
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 ئ 0 سحأ ىف ةرانسلا هقتلح غم بشننف ابمتللو

 كلذك لازي الو ضلختلا دصقبر جلا يف بلقتيو طبدخيو برطضيو

 نودايصلا هبذي كلذ دنعف هتوق لمعضتو فعضيو لكي ىتح
 تاهج يف نإومحلا اذه سانلا ديصنيو هيلع نوزهجيو جراخملا ىلا

 نم معاود نومعطيف ةفلفم ضارغا يف هءازجا نولمعتسيو ةرينك

 (ديلاوج) لهأو هب نوئيضتسي اتيز هبحت نم نوجرخخ#لو هب

 هنم ولع امرو مليخ جورسل ةيشغأو |و ًالاعن هدلج نرم نوذخي

 ةريغص براوق

 ةيخانب ةميدقلا راثالا نزف يف ةرم تيأر يزيلكنالا لاف

 ناوبحلا نأ لعي اذه اطوط نمو رتم رشع اطوط هن انسا نم انس( ناور )
 ارتم نيثالث وحن هلوط ناك هبف تناك يذلا
 مسجلا ربكو ةوقلا نم هللام عم نإوبحلا اذهو بوقعي لاق .

 57 مزؤقتف 58 فرعت ةريغص ةكمشل هلا هللق دق ةوطسلاو

 نم اهريغل يلا هماوعلا نع هب ينغتستو تءاش ثيح هب ريستو اط

 ة اهتطساوب موعيف ءاوهطلاب ءىلتت كلمسلل ةخفتملا يشو ) كلمسلا

 اريل سلو ( ناسنالا اهيلع 0 1 ةبرقلا ةلزغب هل يبف هال
 . تافاص ابسأز يبناج يف اه اغإو كمسل نم اهريغل او" ةماوع هذه

 ةهج ىلا لاقتنالا تدازا ىتف يضيبلا ا ةرومص يف تأريدعنم
 ' قصنلف ناك ايارجلا نإويح نم رييكن اويح ىلا تدمع اهديرت
 نم لاح اهم ضلختب نا هنكب الف ةروكذللا اهاناص ةطساوب. هب



 ظ 4:

 رفنيال سانلا مامأ هعارذو هلجر زتحاف عونلا اذه نم نإويخ هلوزن
 هباعككأ كردي و نييرخالا هعارذو هلجر زتحأ مث يلاني الو مهم

 كلذ هم#ل اف رجب يف هوفلاف لجرلا تاف هتثج نم يب آم ريغ هنم

 دانضرملاب اهلل ناك افاكو ثينخلا :نإويحت
 كمسلا عاونا عيمجي ناوبحلا اذه ىذغتيو يزيلكنالا لاق

 ةرم ايليسرم لها نأ تعمسو ايش هنم رداغي ال هرييكو هريغص
 كسلا نم اًريفك هفوجيف.اوازف :عونلا اذه نم اًنأويح |وداطصا
 لا ةجتف :لعج ىلاغتو ةناجحس هللا نا الولو هبايشن الجر إودجوو
 الأ ل ردقب ايلعلا ةفشلا نع ةلخاد ناويحنا اذه يف

 ا ةرصلا يوفي هديعم نم نكفا النب الو د
 000 00 دقو ا حك

 هتافتلاو هلوحت ةضرف أوت :تغأ هديص اودارأ اذ ذأ مارتف تاهيجلا .ضعب

 مث لاح يف هنطب نوقشيو هبناج نوسطغشف هتاهج ةيديحلا

 : هنوذخاي

 هرش نوكي ام ارينكو لمعلا سنج نم ءازجلا بوقعي لاق
 همهتلاو همقتلا الا همامأ اعيش ىري ال هناف هكاله ببس ناويحلا كلذ

 ةيوق ةرانس هيلا ىتلا هدايطصا دايصلا دارا اذاف ناعبش ناك نأو

 بلك أهار ىتف ملا نم اًيشةرانسلا يف لعجو ةمكحم ةلسلس يف ةئبنم
 اليلق ةلسل كاب دايصلا اهبذجيأ اطوح روديو اهي اهيلع لبقارجبا
 حرسيف هه ةاكابلأ هذه نمالدقبا دارب هنأ ناويحمل نظي تكللذ ىنعف
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 بسج ىلع هيف بصقتت ةزاتو كلا لتس ىلع قبطنت ةراتف ةكرختم
 ..اهريغ تين ةديحاو اشم تركن اذإو ل لوجألا تاينضتقمو قضارغالا

 ةدشو ةونلا نم هلو صاصرلا هيف رثوي ال ظيلغ هدلجو الحم يف

 يربقللا ىف ةيضرالا كلا مج ملتي نأ مك انا ل١
 نفسلا عبتي نا هناش نمو هراهنو هليل هريس ةعرس ىلعر سأل اعوبسأ
 رجلا بارطضا ةدشب يلايبال نع كسافرا حا
 2 نوحالملا هأر ام اريثكو هج اومإو هفصاوع ةرثكو هجايهو

 نا ىلا ابوروأ لحإوس نم يف نيح نم اهمزالو ةنيفسلا

 يل ءانثا يف اهقرافي ال اكيرمأ لحاوس يف لخدت

 0 ارح ىلوتي اهيلع ريفخ هناك بناج لك نم
 0007 ةوسقو دسالا :اميمللا ةوق هبفو عبشي داكي ال

 هةفالاو هانا
 ضرالا تاهج عبمج ف دجوي ناويحلا اذه يزيلكنالا لاقف

 ام زاظننتالف نفسلا رث 000 اهربغ نود ةهجب صخخي ال

 رجبلا برح بجي وهو قرغلا مرو ىتوملا فيج نم هب عقي هاسع
 هرشلإو مهلا نم هدنع أم ةراكأ ىلتقلا مر نم عبشيل سانلا نيب

 يف كلذ ىلع لدي ام ناطبتلا نم تعمس من بوقعي لاقف

 هل اًيحاض ىلز نيحالملا نم ةلجر نأ كلذو اهركذ ةياكح ةلج

 .نرم لزنف ةددعتم نينس ذنم هنع اًيئاغ ناكوأهنم ةيبرق بكرم
 ..ديع هفداصق.هاع بو. هيلا ليل جلا يف جنت نأ داوأو هتف
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 نوسيخمن إو ةعبارلا ةرماسملا

 ئ اروبدلإو ربجلا بلك

 ظ ) بوعي ةياكحا نم (

 ىلارظنا ةنيفسلا بنج ىلع اًملاج موي تاذ تنك يئاركذإو

 اهعبتل ةنيفسلل ةمزالم ةقلخلا ةببرغ مسجلا ةهظع ةكمم تيارف جبل
 اهمسأ نع ناطبقلا تلاسف اهيلع مذقتث الو اهنع رخانث ال اهريس يف
 رجيلا بلكب ثريغو نيدايصلا دنع فرعت ةكمس هذه لاقف اهناشو

 دنع هتعس غلبت دج يظع اهثو راتما ةرشع اطوط نوكي ىتح ربكتو
 ارتم هرطقو راتما ةثالث هطيحم نوكيف اطوط نم ثلئلاوحن هت
 د6 1 كل ةناتمل نار نارا نهارك اذكار ادعو

 ريغ هرغص يف هل نكي ملو هيكف نم كف لك يف فوفص ةتس هغولب
 ىف ليات 4 هبا هلال تسلو كفانا قالو فض
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 ريثك يش ةراجلا نم يل لصحو نيحالملا نيب سيئر نوكأ نال
 يت ةلجو ةضفلاو بهذا ند
 ةحالملا يف رارهتسالاب ينارغإو عطلا ةكبش يف ينعقوا ام لاملا نم
 عاسنا,يف يتبغر ةدش كلذ ىلا يعاودلا ىوقا نم ناكو ةراجتلاو

 نراف اهنقلتاف ةبيرغ لك بقرتا تنكف عالطالإو ةفرعملا ةرئاد

 هس ار كب

 لو عالطالاو 7 0 2 ناكو

 هلاسأ ام ةرثك نم رجحني الو هللعي ام اًنيش ينع متكي نكي

00 
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 ع ورا 7 تردد ناهو عاطالا 0 ين راف

 يلق 2 يع 1

 تلحدو انتعنص ماعت يق تبغر األ يل لاقو دئادشلا ةنياعم دنع

 كعئاضب نم هبرتشت ام ةنيفسلا ف لمحت نا كل ناك انترمز ف ١

 لثم لو انمولع ماعتل نأ كيلحرسعي الو لباقم الو ةرجا ريغ نم
 لاز ا 5 نوكتو انلاعا

 هتقفاوف ةغانصلا كلت يف معم لوخدلا ىلا يسنن تلام ىتح يب

 اندجاح انيضق املف هيأر نسح ىلع هتركشو لوبقلاب هتراشأ تيقلتو
 هيلع ضرعو ناطبقلا ىلا يب بهذ ةنيفسلا ىلأ انلزنو دلبلا نم

 يهيلعت ىلوتي ناب دعوو هتمزالم "ىلع راشإو حرفو يب بحرف يتصق

 تطلدخاف نيحلا كلذ نم نيحالالا نمض يف يأ ةباتكب رمأو هسفنب

 ا

 0 نونف عت يف 3 مدقتلا ف ايو

 ةيسدنطا اهتاباسحو ةحالملا لع هنم ثفرعف هب يقئالتئأو هل يتمزالا

 اهعالقإو اهرادحنا يف اههيجوتو اهعولق يطو نفسلا ليوحت ةيفيكو
 ةقكدع نأ و ألا ةرفسلا هذه ٍضقتت مف اهريس يف اهتعرس باسحو
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 بعرلا ل تاذاختو مْاولا ترفصأ دقو وللا ىلا ترطق#

 ع لوط كرا ُْي نوددرتأب تيراذفعلاك نوحالملاو ماكر

 ائيش امر من أك ةعرسلا ةياغب نواعبمو 0 00

 ةيرحل اثداوحلا ل 1 يعشنو 0

 ةيقيلا 1 راب ناك" لكو (نتادطلا هزه لع سانا دارك

 ماق مث كيلا يف برغاف ريسي يش الأ توملاو سانلاو قرغلاو
 ىهو يجزع ديدشتو يبلق ةيوقثو ينيكست يف ذخإو يعومد مجدف يلا
 رجبلا نإو رييكلا بطخملاب سيل هتناع يذلا ىذلا اذه نأ لوقي

 ليم كلش ان كايغم لع كنت وطرف نا لل
 رجلا دئادش جذؤنا تيأر امو ربصلاب الا لانت ال رومالا ناف

 ا ساو نعد ادد مار لع نال ”لرخ قارا5

 1 ةدهناشم 500 00 ذي ,ز ماظنل اودهاش

 بسكلا ةذل لظعل قرغ الو توم يف اوركفتي )و اومدقا دقف كلذ

 يب ام بهذو يبارطضا نركس كلذ دنعف لاومالا ءافبحو
 يدلب فارشا نم نوكا نال يئاهتنإو ةينمالا غولب يف تركفتو .
 ىتح سانلا ةمدخ نع يننغأو اهنغأو يتخ 0

 هرارقو ربلا ىلا الط يسارملا اهيف أنيقلاف ثومرب ءانيم ىلا انلض

 هريغ تي رئشاو اا تع تعبو امايأ انفاف هنحارو 3



 ا رد يف يحارملا انعلقق رفسلا ىلع مزعو سانلا

 ءافص نم نوكي ام نشحا ىلعوجلاو حون هللا ين ركش بجويو

 ةليلب اننيف ملعت صقر اهناك ةنيطل تابارطضا يف رجلإو مدالا
 انلبقتسأ 0 ىل ينامالا ةوااحب ةجوزمم ثيداحا اهفارطأ كك راق ش

 انيار ىتحراهلا نمربنك ىضم اف رورسو طاشن يف نحنوراهنلا
 تنل اخو [هعزهف ةنيفسلا ا

 اء انما اينض|ونو طور ذإحتو |ودانتو طوماق.نيحالملا تيارف اهككرح
 0 د تيارو لابب برطخ

 فيك جرلا هذه رت مل ١لاقف 0 معتم تريغت شايل

 لاق تبرطضا لق ايكو هذهو لبق أ دق جوملا اذهو لحل

 أل ا ةلاهحلأو نك سيم

 0 اا لا عا نعل

 0 0 يسفن درا

 ا وبا |نئافد نم نوكنل مار

 تاطظامحاف دولوم هنم جراخلإ أو دوقفم رجلا لخاد ينباي ع 8

 لاهأ نم تلعف ام ىلع تمدنو يتخأ ةقرف 0 يب
 ا ةرآث ميما 10 0
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 هتيتكف يئثداع نع يربغت ببس نع ينربتساو يلاح هدنع انأ نم

 ىلع هتعلطا ىتح هعفادإو لاوسلا يف يل فطاج لاز امو يرما
 لاقو اًبضغو ًاسوبع هبقعأو اع مدبب و | نطابو 'يرس نونكم
 ال. عايض اهب لاغتشالاو اريخ ١ كل ل هذه ينباي
 نكت كلع ىلع اطلع ورا نر كلبقتسي ام نامرحو كيديب

 كرمإو كلي نأر مفرصي عانص كدنعو ناكد بحاص يلم بيرق نس
 كلذ فغضف يلام يف كدي طسإو يتنبا كنجوزا نار ضم ينأو

 تبقا ميلارخآ يفو يراهن ضايب يلع ىلع تلبفإو رطاخلا
 كلو رطاخملا كلذ يوقف ثيداحالا تكللت منه تعمسو بادجالا

 مزنه افرعتم ثيدحلا يف مايا يتكراشمو مهم يلوخد يف اًببس ناكو
 رولا قف ناكو اهلها يف يعسلإو .ةراجتلا ىلا يلثم لوصو بابسا
 ضرعف ةيقيرفا لحإوس ىلا هل بكرم يف هجونلا ىلع مزاع ناسنا
 يديب اع ينلاسو ةنوعملاب يل مزتلإو ةنوملاب يل لفكتو ةبحصلا "يلع

 ةعاضب نم اهب يل يرتشي نأ ىلع يعم قفاوتف هتربخاف متاردلا نم
 يلإومأ باسح يف ينليل تبف اهفاعضأ ةعست حرت اهنأ ينفرعو اندالب
 ضعب ليللا ةلظ تفشكتا نا ًالاوه اف يلاعا حابتب حرفا
 بحاصلا كلذل يارد تللسو دعوملا ىلا تئج ىتح فانثكنالا
 ةيزعلا يصعب هتربخاف اهب تنك يفلا ناكدلا بحاص ىلا تعجرو
 يتخا هيف يذلا لزاملا ىلا تيضمو هنم ةللك عاتسال فقا لو

 يحاص ىلا تدعو اهئاكب ىلا تفنلا لو اهتعدوو يتينب اهتزيخاف



 ل تال ْ

 انب رف كلانه انحرطو انسؤرب مونلا ذخا قيرطلا يف رادج بناج
 ةعنص تلاعت ىتح ةدم اهب انقاف ىاتيلا ةسردم ىلأ انلبخُت سسعلا

 ١ ةسردل| يذم فرع اهلف ةيلزنملا مدخلاو أو ةطايخلا م ىتخأ تااعتو مزج

 كلت لهأ.نم لخارب انا تغلف 1 كلذ انم

 انثيلف لزانملا ضعب يف يتخا تمدخو هعانض يف تنكو ةعانصلا

 _:راوخالا يلع ازبيقتو اًبيرقلو ةبحم يحاص دنع ديزا هللا ءاش ام

 كلذكو ةمدخلا يف عسولا لذبو ةعنصلا يف ةراهلا نم يب ىأر |
 :ليضحت يف هنه فراصو هلغش ىلع لبقم لك اهتداس دنع يتخأ

 ةةيرامرتلا ةعورو لاوسلا لذ 2 انقتحب ناك ام نيفئاخ هقزر

 ربكا مث سانب تطلدخا ىتح:ىبملاو عضملا سو هوجولا ةحالكو
 غي نوثداحت مهتعمسف ايندلا روماب ىردإو "0

 . ةعانصلاو اهفانصإو ةعارزلاو اهعاونإو ةرابلا نم ىنغلا بابسأ
 ةياغ برقالاو اًكلسم اهنم لهسالا وه ايف .نيعزانتم اهماسقإو
 هنا ىلع نيرصم مرثكأ تيارف ًالاعا لجالاو الها فرشالاو
 رشم ففلسلا انف تاياكشم ةلوقعم روماب كلذل نييقتش ةراهقلا
 ١ منم تعمجو نيرخالا نيفنصلا ىلع أر ١ رايتلا كيس

 فارطا يصاقا هي رافسالاب ناك ام ةراهتلا عإونا العا نأ ضيا
 رعلل ةبلأطلا اقشلاو لذلا نم ةبرالا سفنلا ينتتدحنر اطقالا
 فالال كل دل اييربسا يف ملا ةليحلا يف ركفا نا ةداعسلاو

 يلع ركنا ىتح اًيشف اًثيش "يلع كلذ ربظيو لسكا يلع يفو لهذا



 ا

 ْن وسبخلاو ةغأ اثلا 0 رماسملا

 بوقعي ةياكح

 ينم ربكا يل انخإو ينتدجو تجرد ذم يفا يصق لطصاح
 اهنقس لظي ال ةربخ انعيبجت اهرع بيطا بهذ مأ هاج لم

 الوب ورم الإ لراحلا تناثا قم هيل اي ةريتس ماشا ةصاخا
 اليلف انلاح نم نسحأ اهلا ةريقف زوجت ةراج انل تناك هنا ريغ رأزن

 لضنفي ام ضعبب انيلع تلضفا ارو اهيلا ددرتنو انيلا ددرتث تناكف ”

 سولجلا لا ةليحان نكي مو اد ا
 يف دوهجلا تلذبو اندهعتن ةراحلا كلت ت 310 أو اهبناج ىلأ

 كل نيطرتنم ابتلي سدت 00
 سانلا فنك انققطو لاول افيدك ايض رح ر يكل كلو تايالا ١
 ىلا نربسل اج مايالا ضعب يف نجي اهيبف ةهرب كلذ ىلع انشعف



 دم.

 ةغالبل بخن# مدلإو هدككيو مدلا نايرج فقونسيو هحرج ميو

 صللا دعقو يدوهيلا سفن تضاف ىتح بركلا هتفداصمو حرجا
 ةاساقمو لاوهالا ةنياعم دعب هءاج ىتح ماتا رظنتي هبناج ىلا
 ةمالملا دشاب هسفن ىلع دوعيو ةمادنلاب لالا ىلا رظني مالالا

 ' ءالبلا مخو هيبدت 2 جنا هب لحو 0

 ] 00 ارطأ قرطا 5 اذه نم غرف ال. نيشلا نأ من
 ل ل نيل كارنأ كارما, كلاع هلم دل 0
 اهنم اهتلاخ دارم وه اب اطإوحا ىلع تنكتو ةينابر نيعب ايندلا

 خيرات بوقعي ةياكح ىلا عاتسالاب كرطاخ حورت نا يف كل لبف
 رذنعاف كلذ اجاوخلا هلاسف ساب ال ذيشلا ل اقف همايأ عئاقوو هسف
 هتيبرع نع تزجت ام كيلع ال هل لاقف ةيبرعلا يف هترابع روصقب
 لاقف مهندحي بوقعي لبفاف كنع مجرتأ انإو كناسلب هكحاف
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 ةعاجج نا ىحي اك ميغب م 1 مرييدت وسو مناع ع وكلي

 فلا نا يلع يدوهب عم اوقفإوت صوصللا نم
 ىلع اوضمو ةنايخلا مدع ىلع اوفلاحتو اودهاعتو كلذ يف اوطراشتو

 . ةسايسلاو :ظبضلا' لزدأ مب ترعش نأ ىلا نامزلا نم ةهرب كلذ

 نينثالإو دحاولاب نورثعي لك  مخوسملتي سيساوجا مهلع اولسراف

 كلك" صرمللا سأر عر اذه قينإو مهنتك يلع
 لمعي نأ هبسفن يق ربد عباتتم منع ثمحبلأو جاد بلطلا او عطقنم ريغ ظ

 لم رطسو هش لا نع سالخاو يدها لخ اللا
 لع ربما ةرئاق تنارودو ءاضنلا ةانتلق ضيا ائدوهل اب رطالا
 صوصللا ةمساب مكاحلا راعشا يف يدوهيلا لبحت ةنايخلإو م

 قودضلا يف اهاقلإو ةفيعح غ كلذ 0 معامتجا عضاومو

 قفتإو ل اوحالا نضورعو ملاظملا فئات هيف سانلا ءافثال ا ٍ
 ةفيحح ىلع محلل عالطا لبق ةربد ام ذافنال صوصللا ريبك ءاج نا
 ' هفرعو ءافصلاو ةدوملا ثبدح هعم ثدحتو يدوهلاب الخو 0

 هنم صوصللا نامرحو امهيب هتمسقو لاملا اذهب راثثتسالا ديري هنأ
 الف لاملا قيدانص اهيف يلا ةرمخحا هعم لخدو يدوييلا نمأ ىتح

 نلف ترمب هنم حلا رجم هبرضف يدويتلا لامن اهنكتساو اهدا
 ايأب ناكو هلفتق بابلا ىلا ىرج ةلاحم ال تيم هنا يدوهيلا لع
 ةليجب الأ هحتف نكمي الو توصلا ذوفن عنب قيفص ديدح نم امك

 هل لاذهو يدوهلا.ىلع ليت صللأ دخاف يدوهيلاريغابلعي ال
6 
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 ةوليسالا و ةنيرللا بكارملا 0 3 هيقلو لاخلا

 ردات هس هك لفاحلا بكوملإو ةزيحتلا سبالم او ةالحا

 نراكو هيلع :ضارتعالا كرتو هل اسف 0 ةيبئابسل ايزل وكب

 هب طسبتلا نم مالسلا هيلع بويا ةريس ىلع هنع هللا يضر نافع
 اهديشو اراذ ىنبف سانلا ىلع عيسوتلاو ةربملاب هلهأ يمعتو قافنالا

 ىنب همايا ينو هريغو جاسلاك بشالا سيفن نم اهباشخا لججو

 ةنياملاب روصق ةدع سو هيلع هللا للص يبنلا ةع ةينص نبرييزلا

 نكو هتاجوز ىدحا تحبوص نم ةباعصلا نمو رصمو ةرصبلاو

 فلا نيناثو نينثا لع اهنم هتتست يذلا هتكرت نْن عبر لع اعبرا

 نم لجر لخدو اهواصقتسا لوطي روما نم كلذ ريغ ىلا رانيد
 ءاعدف صيبخ هيدي بو هللا هجر يرصبلا نسحلا لع ةفشقتملا

 نسا هل لاف هيف هلا ةمينركشا إل نا فاخا لجلاا لاقملا

 ةفينج لال لجر لاقو ربكأ درابلا ءاملا يف كيلع هللا ةجنف لك
 هذه سبلي كلثم ةئادسخ اهتبق ةلح 9 ىأر دقو هللا هجر

 ابق ةلجلأ سبلي ناك سو هيلع هللا ىبص هل ا لوسر ن نا

 ابيط نم لوانت نم ىلع ضارتعا ال هنأ 0 تعمم اهو فل

 نم لق ىلاعت هلوق ”لتاو قحلا هجوب .ناك ان الوم ايلا
 بيعل اامنإو قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخا يلا هللا ةنيز مرح

 بضغلاو صصلتلا .لطابلا هجوب_ اهذخا نم ىلع ةيئنملاو

 نزأا دب. الف ةعورشملا دودحت ا مملبع ل نأ 0 مظلاو بهلاو
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 ليق اك هليم ردقب امومذم ناك نيفرطلا

 دصتقإو رمالا نم يش يف لغت الف
 يمذ رومالا لك يفرط الك

 الف اهطاسوا رومالا ريخ سو هيلع هللا ىلص هلو 0
 ليبسال نيذلا سانلا ءالقعو فيك مذلإو حدملا قالطال اذا غاسم
 5 ادق مدخلا كلن 2 0 هيفستو مايهجت ىلأ

 انا اهو ةطسونملا دودحلا نع جورخملا الا ةفئاط ىلع ةفئاط ركتت ال

 اذه 0 ةفاش لصاتستو لاح كلو لت تاياكح كل ىكحا

 ةعارزلا نم ةبظع هي بحاص ناك مالسلا هيلع بويا هللأ يبن

 لا يف ةفرصم رامح ةئاوسمخ هل ناكف تاناويحلا ةيبرتو

 انبا نراكو روهشم مالسلا اميلع هنبأ ناولسو دوأد رمإو
 للقتلاو ايندلا يف دهزلا نم كلذ فالخ ىلع ىسيعو ىحي ةلاخلا

 لك هلل لسر تناك اذكه ةجاحلا 2 ىلع راصتقالاو اهنم

 نم دحا ىلع مهم دحا لضفي الو اهب باعي ال رطل
 5 ةريخالا ةوبنلا تناك ىتح تاهجلا كلت
 اهدودحو قئأ 0 يم ملستلامأو ةولصلا لضف

 هللا يضر ركب وبا ناكف قرطلا كلت يف هدعب هما ءالع تشمو

 هنع هللا يضر رع ناكو مالسلا اميلع ىسيعو ىحي ةريس ىلع هنع
 دودخلا ىلع سانلا فاقيإو ةدشلا نم مالسلا هيلع ىسوم ةريس ىلع
 فانكتسال ماثلا مدق ا هنا ىتح ليلإو غيزلا نع مطبضو
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 ربل ريق ,بؤم ليصحت يف فلكلا مجحت نم موحيريو معادباب
 يداعنل وأ ضغابملاو دساحتا م م كب ب
 ملا ءاض لاق هنا هنأ ههجو هللا مرك ىلع نينموملاريمأ نع لقت

 بيغت عاطتس ال عبط رجالا اا ءاكدل "افسلاو ءايوقالل

 عالفلا عضوو 0 دينجحت و نينآوتلا عضو بجو كللز دنعف

 صعب نع . مضعب سانلا زجاحت لتتلا تالآ ريوصتو نوصحاو
 فاصنالا ليبس سانلا كلس ولو هل دعتسا يذلا هلع لك راو

 ليف اك كلذ نم يش ىلا |وجانجي م
 يضافللا حارتسا ّسانلا فصلا ول

 يضار هبخأ درع ا ع

 ةيكحلا نيينإونلا نكت لو كلذ فالخ ىلع لاخلا نكلو
 رهاوظب قلعت انا اهنوكل اضعب مضعب ةباح نسح يف ةيفاك

 سائلا نم ةفئاط دوجو كلذل .:ربعتيف اهتادهاشمو لاوحالا

 نع نوبنيو اهف نودهزيو اهبويعو ايندلا باث 5
 ةقاشلا ملاغشا ىلع اهيف ةلقلا لها 20

 نريرثككا ةضراعم ةب ماوق اولذيب الو اونلخ 1
 ةمدخ فئاظو سانلا لاعا نرا كلذ نم نيبتف مهتبراضمو

 افإو اهريغو ةفيظو لها نيب 0 0 3 متو ىلع ةمسقم
 القا ٠ ةيطوب راق نف ةنلح رن لك صاختا نإ ةلماقلا
 | ىلا لام نمو ًادويحم 0 طيرفتو طارفأ نود ادصتتم
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 هم .: راوتكا نئاشو اتفقا ل هللا كدشرا ينباي معا لاف

 00 ل 0 رطضم هتتلخ

 انأ ) هركذ زغ لاقف ةواقثلا قيرطو ةكاعملا ىيولخ ةاراو:كللذ
 هانيده انا !ٍ اراضإ 00 هانلعت هيلين جاشمأ ةفطن ٠ نم م ةراست الا انقاح

 هضيبط ف ةّماق بلطلا يعاودف (اروفك اناو اركاش اما قليلا
 لاقف تلق نم كح لكس' ايندلل هجورخ تقو نم هتتلخ شفنو

 ومما ياام تدع لاف 0 هل ليقف تداواؤح
 ١ راهن الا :ناتريغ يلظلا ١ ذه مذي ادح | نأ ىرت ليف تكسف

 عمجو ربخلا نم. راكتسمالا بحي 5 ةحاحلا عضوم ىلع رصتقي ال :

 لذ ةقير ِطاأ تلد نأ امأ ردقيحو قافنالا 2 طستلا 3

 لا كلن هلا 20350 اين يب
 ملا دبحا عض م 0 اهريبغ تكلل“ او هقلخ ن 0

 اوندنت ال لسو هيلع هلل 0 00 دناقملاو كتاوقلاو

 رشلا نم م ١ غلبي اهيلع نمؤملا ةيطم تمعتنف ايندلا

 هوفر نين ذل ايجالط نطو اهيلع تاو اهبس نع ى فيك رظناف

 لع نيلع ىلآ ةجانحم ةيويندلا لاعالا ةرادأ نأ ريغ اهوجو يف

 رغما نيب يئابرلا عنضلا فيداف دقو حاورالاب 0 نادبالاب

 :ناكف اًهِجب ١ مضعب لفكو ءايبغا ضعبلإو ”ايكذا مضعب لعبت

 هد لا 2 ا سان ١ ءايكذا 0

 نضانلأ ةيقر ممدخج نأ ةيناحورلا: ةمدقلا هذه ةفباتمبف يق ملف ملوح
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 .هنبإو جيشلا ىضمو اوعدإوت مث كدتحل ئفقتنا ىم ,لغش .انه .ىلو

 زيراب ىلا نيهجوتم رخاوبلا ةطخم ىلا بيوقعيو |مبحاصو

 ع يف مرو 35ه نو و وسم ادا.

 َّن وسولاو ةيناثلا 5 :رماسملا

 اهحدنو ايذلا مذ

 اميحاضو . هنبإو 'وشلا زقتنما اءاق: ( ثيدحلا لاقان .لاق)

 نشلا ذخا ةيزعلا مم ثراسو ديدحلاةةكس ةبرع ةي :يزتلكنالا

 ئرج امي هبحاص معا نا دعب هنع هلاس لق ناك ايف هنا ترم

 غلاب يذلا هبحاص عم 0 ةليللا كللت كفضو خم انمي

 6 نعطلاو ماوس نم ارزأو 0 ءاننلإ او ايندلا.حدم يق ف
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 ٍلماتو ا نأ يلعل ردص قيضو مظع جرح

 يلقب هركن | يلأ ريغ يروضح ىلع تفسإو يرورس بهذف هبف .

 يبقال كب *ايشأ هذه تلقو يبر ةرفغم وجرإو
 رظنلا قدحتو يب ظيحت تناك ءاسنلا نا كانه يلب 00

 نربظيو يجو نفصاوتيو يلا> نعو ينع ةلئمالا رركتو يلا
 ىرخالاو ينبع لثم اهنبع نوكت نا ةدحاولا تمت اهرو هناسحتمسا

 لوغو انا نا حف ىف نك نا فال اذه تل لوك
 0 عاونإو ةبرشالاو 0

 ةدعلا هابا ناهرب زجختساو هليبس ىلأ لك ىضمو انف :فرصلأ مث هتيغر
 روضحب هربخي بوقعبب اذإو هب هثدحي نا علا اهو هلاس امم هريخي نآب

 اذهريغ 2 ينباي لاقف هلأ تيطت ناك يذلا هبحاصو يزيلكنالا

 |وقالتف هبحاصو يزيلكنالا لخد من ىلاعت هللا ءاش نأ لكتن تف تفولا

 لاح نع لامس يف لك ذخإو ةبحلا ةيحت اوداهتو ةبحالا يقالن
 لاق نأ فيضلا مالك نم ناكف ثيدلا فارطا اولوانتو هبحاص

 آلا تك نايا فاس ف اسس ل را
 رهدلا رورم ىلع ةئافلا راثالا كلذب دبشت داليلا يف ندمتلا رشقأ

 لاقف ىرقلاو ندملا عقاومو هايلا فراصمو يئاربلاو مارهالاك

 كالث اهب تقاو من لا رصمنف حام هير ىس له
 تنم دقو ديعصلا صقأو ةرهاقلا نيب ام ددرتأ ربشأ ةينامو نينس

 ينماقاراد يبف زيرابب انئاقتلا دنع هيلع كعلطا اًباتك تيارام عينج
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 همالك نمو 0 لاوز ةعرسل يدؤملا داسفلا ماكحتسإو ةراسخملا
 هدبع نأ ا د هلا نازاضيإ كا

 هحدق "1 همالك نم تريختف هنقتي ن | الع لع اذأ

 نييبل اذه نع كل املا نأ يسفن يف ترمضو دهزلاو عرولا لها ف
 هيف قبلا يف

 نأ دعب هتتيقل كدشرمو كلذب كربخم انا ينباي خجلا لاقف

 ظ هيلع تهتنأ امو مكتليل تعن يف ثيدحما مت

 فرطلا رسأي اناكم تيارف بعللا عضوم ىلأ انق مث ناهرب لاق

 ذختأ دق ةفرخزو ةنيزو عضو ماكحاب بللا لغشيو ردصلا اليو

 بئارغ اهيف موسرم حاولا هبف تقلع رتاينلا عضاوم لكنت ىلع
 خي عضو دقو ةحاللإو ناقلالا نم ا ىلع لاكشا
 ىلع ةعنترم عاملا ليقثلا ماخرلا نم ةهظع ةرئاد ىلع ن كل

 ل0 ةيلتخ ناد 0 راهزالا فانصأ 1

 د[ رب كاع ناكف راونالا ةعشأ يلعب تاثنأ ناولالو

 ءاسن روص نع ةرابع تناكو بيعالالا 0 مثراصبالا فطخي
 روصلا كلت تذخاف لامجاو نرسحلا نم ا ١

 موقثو ةدحأو مانتو 3 براقتث رخآ ىل ىلا لكش نر :

 !تلل درب لو املرا ع كمال ورا كاين 0
 اهلا سانلاو كلذ 52 كلل دصاوق ءاسن اهنا يف

 ب تنك يفا ريغ نوفصاوتم اهنعردصي ام نساحمو نورظان



 خا

 ناوبلل ةنيعملا ةدملا اهمالآ نع نّوصيلاو اهتاذل ىلع لوصحملاو
 نيب ام لاغشالا سانلا عزوت كلذلف هعناص ةمح هتضنقأ امسح

 لاعنلا عانص نأ انضرف ولف كلذ ريغ ىلا بيبظو عناصو عراز

 نم ملدب الو ةنسلا يف دل لما هجانجي يذلا رادنلا وفرع الت
 نومزاج كش ال مف اهدعب هض|وعتسإو ةدملا كلت يف هفالتإو هذخأ

 هيف ملاعا لباقم نوذخايو هيلا ةرورضلا تقو يف مهم بلطي هناب

 ةقلختا ةعيبط هب تضق رمأ هتقو يف مقزر لوصحب نوقثإو مف
 قزرلا ةلاهج نأ رمال ةياغ لاعنالا عيج اذه ىلع ردقلا هنم خرفو

 ىدب لبق ةيوامس ةفأ هبيصتف لري نإويح وأ عرزي عرز يف غانا

 نا ىلع قزرلا ةلاهج عضوم وه اذه هترث ذخا نابإو هحالص
 اهتم ريتك نع اوزرخت © تافالا كللت بايسأ نع ونحب ابر سانلا

 اهبابسإو >ايشالا قئاقحل فاشكتسالاو فرعبلاب نورومام نحنو
 2 هيماللل نايل ريا اهداينر ايسكام تلح الل
 ةلوقملا ثيداحالا: بتك ضعب يف هنيار ام كلذ ىلآ دري اهيراخم

 اهاضنتب ل نواز 2و اهنوأرقث ميديا يف فو ( علص ) كيب نع

 متكرت ول لاقف اهنوحت# مثو ةنيدملا لخت باعت ىلع امويرم هنأ وهو
 ةنسلا هذه يف 0 مل لاقف اهعنس تصاششف 3 8

 ىردأ متنأو هوكرتا كل لقا مل لاقف جقلتلا مكرعول لقت ملا إو
 يلع. ةظفاحلاو بابنشالا ةرفابع بوجو ىلع مهبخ مافد ر 0

 روبط نم تادشلا فاي كلذ ىلا مدشراو ةنكلا تادالا
 از
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 ءارعدلا رانا ىدا 0 اههجو ةفايق هيطعت امسح

 ءانغلاو ةداعسل اب مايالأ انيتلبقتسا نأ كلذ قفاوف هتفرعمب نيوصرصخ

 900 16 نا دس اير املا اجور رار اشل نآ <
 تاماهلل احرطم لزنلا اذه عضومب يدهيعو تلا اكرديال

 01 0 لا تا ناك اع نك تاياكللا سس

 ىنغلا بلط يف نابأدي هنجوزووه لازاف هتراع لع ردقي ال اًيرخ
 لزتللا اذه ءاقا ىتح هل ةلصوملا قرطلا يف ددرتلاو هبابسا ةزشابب
 لثم هل 0 ةريفك ربخ نينس دعب هساسأ نم
 ا ١ نم ظحاو تخلا دعاش ابر هل تلقف اذه

 خأ مث رادقالا لوحتو ةمسقلا بسح ىلع اًيبن حارف الماخ ادغو

 سا ل ا هلا فردا
 دهعتلاو هيلع مايقلا نسحو هتيفتو هيف داهتجالاو هليصحتب نيلغتشملا

 ق0 رسل رراولذشإلاو رولا نما ع
 لسكلإو لومخلا مل بجوا يذلا وه سانلا نيب ممالك نا لاقو

 لهجلا نم مهولق يف ركترا اب لاحلا قيضو شيعلا ةنوشخو

 لاح حالصأ يس رظنلإو ةودجو ثيح نم.هبلطو معلا ود

 هل لو كلذ نيبو ةلوهجمريغ قازرالا نا ىدا ىتح لآمإو
 لاق

 ةيذغالا ءايبثأ ةعبرا قيس ةرصخضم سانلا بلاطم نا لعت

 اهباهذ نم زرحتإو ةايحلا ظنحل ةيبخالاو ةيسكالاو ةيودالإو
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 وجرأو مهضعب نب جرد ارو مَعَق تثبح دق لاوحالا فئاطل ىلع

 بدس تلد لاوحالا هذه لع شامل | ءالوه ىرأو هلاك غليي نأ

 د ارتكب لسا نال ادا قع ئرلل ليا لاش هس ياكل

 صوختتو يلوهذ نم هتيلر ام اذههف ن ينل احلا نييب ام دعبل رطاخما
 لجرلا نع هنلاسو هنع كربخسا اهب ينفرعت نا وجرال يفإو يرصب

 نوذخايف نهرارساب مهلا نيضنيو ءاسنلا مهلا عينجت نأ مهفيظو

 لاجرلا ىلع 0 ءاسنلا ىلع 00 نونيرعت يف
 و ةلصلا نا ها لد سيال لا

 2 ها ندم يلصالا دوصقملا نأ نههيبفتو نسحل ةراعتسأو
 تالئاعلا ةيوقثو عونلا ءاقبتساو لسنلاوه انا تانالاو راوكذلا

 ريغ ىلا اًموعو اصوصخ نطولا حالا يف نرواعنلاو ريثكتلاب
 ءاسنلا او لاجرلا ٠ 5 0 ذخاي 9 ءايشالا نم كلذ

 0 0 د اون *اقلال سنالا عضاومو خالل

 تارا يف عابطلا اهلا ليو 5 5 حاترت اهوليخت رومأ يف
 عنص ناك هناف لزنللا اذه ةبحاصب ةيصوصخ لجرلا اذطو غارفلا

 انغلاو ةداعسلا لابقتساب هيف اهربخي اًيرات اهرقفو اهرغص مايا: يف اط
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 مازتلاو كلا
 مهضعب ددرتي ال ببسلا كل كلذل مف نيفراعتم ريغ وأ ةفيظو ص

 هيف مث ام رسام بفصاوتو هيعمل قال راتنلاو 0

 تالذريغ 1 اهداسف نوعفديو اهحالص نوبلطي روم يق ةملاكأو

 مماوجا عر دجإ ور عسي قبايل يع ةبح ابيضتقث يلا لاوحالا نم

 يف اما مغيدح نوكي افأو ءافصلإو ةجثنل إو رورسلا تاقوأ يف امس
 لورا ا أرسالاب هيمرو هيأر هيفستب ةوعدلا بحاص ىلع داقتنالا

 00 | ةلاذنلاب هيمرو هرم عيفتو هدهج لذب ناك

 نيل انلو ةياكتتملا يقاامإو نيررصاكلا لشعب باينخمل يق املو
 0 0 0 تام اب 0 ىق.هلإ ىريكراقملا

 5 مهداع ترح يلا رومالا 0 بحاتص هذعأ ام

 ربخن كلذكد اك اذاف مثرورسو نيرضاحلا سنا اهب ]وبلنجيو اهب

 ريغ لاوحأو ةطالخم روما يف ثدحتي ضعبو عمس ضعبف عضولا
 ىأ عمتسي وأ هسفن عم ثدحت ادرفنم دحاولا تدجو امبرو ةظنتنم

 : ع نخر 1 3 ايس املا ىلا 4

 هس 01 1
 دايفالاو الا ةقرلل يح نال رشتلا رق دل نانا ناك نا
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 هلاوقأ ٌةِ كلذ ربظي ساجلا ةيرخت هناكف مدنع د

 سالم يق راقوو ةنيكس هيلع ةيحان اذيتتم الجر تارو هلاعفأو

 لم اطلت نقي ويلف ناو هج بدر رمل
 نفق اكو هزل ضلي هل تاخد وو الا ١
 يحاص "يلا تفهلاف اييعتم اتهاب تنكف تاصن نط يدييوا اًسرد
 لادا زها نع يت كناكرمرلا سلم تاجا

 0 الفك سالما صا

 هذه لنه يف دامللاح لالا 00 ناف اندالب يق اهلثم

 2000 وهو ىدأرف اما نورضحب معا ةوعدلا

 مثايحو رادلا بحاص ,ملع سوا إوسلج ةباولا راد !ولخد اذاف

 رس لهادي كلذ لحي ارا ا
 خرصو هكبش *المو هبيج نم ناخدلا سيك جرخا ةوبقلا مثدحا

 نيرضالا تاكبش ىلع رانلا قيرفنل دعا لجر نم ةربج بلطي
 نولازي ال مث هديسل هلوانو كبشلا * د مرض نكاد
 ةحاج وانتقال مق دئارلا تبن اذا تح لاحما كلت ىلع
 ةفلظع تاقوا د ا ا ةعاج

 ةوعدلا موي لبق 0 يلا قاروالا يف ةبلولا بحاص اهنيعي

 القلم اهلك ىلا ملاعافا 0 0 ايغرخألاد
 ىلع 0 اوذحأو وتلا مهلع تر ادو ماغطلا

 امأ مخ ال هريغ ىلآ 00 0 | مسرلا
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 تقو ءاج نا ىلا بئاهتلا نم ضرالا يف ام فصيو بئارغلاو

 ىلا سانلا اوعدو هلجوزو لزاملا بحاص ماقو 5 ىلا مايقلا
 ا م اكف مايقلا

 نع ةدايز 0 5 000 ا

 نيرا ايلاجا
 اة 0

 نيئعاس وحب 0 0 هبناجي انأو 5 بحاضص هراسي

 لوا ناكو اوماق مث ماعطو بارشو مادنو مادم يف موقلا اهاضق
 ماق مث اهعم موق اهلا هدي ينايلتلا دق لزنملا ةبحاص ماق نم

 مرح نكي م نمو اهديب 0 ناك نأ اعيمج س انلا

 ناخدلاو ةوهتلا اييرشلا تارغأ ةربح ىلأ اعيمج ح |وضم مث اذرفنم ماق

 ةهزنلاو لا سولجل ةربعو ماعطلل ةربخ مولا تاذاع نم كلتو

 عاونإو ةبرشالل ةربعو باعلالا نم هنورضحي اب جاستبالاو

 سانلا ذخاف دعا هل امريغ هيف لعفيال يشل عضوم لك تافيكملا

 را ويرش امردق |ورقتلو يحاص باج ىلا تكو مساج
 اولعجو مسن يديأب أوذخأ لاح تيارف نسلم برطضا مث

 1 موقد هو اك د ر تيأرو ةسن اوم ا د

 كلوصي تاك ثدختا و نيزخأ ىلع فطعنيو“ ”الوطا يضييو ةرم
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 ةرابعلا يفت ال اهرف هارت ام ئربل انعم ناك نل ولا يلو لاق نأ
 لاع باب ىلا قيزطلا انب تبعنا .نا ىلآ ءانربخإو "2

 ميركشل او مظعتلا ةياغب بابلا نم مدخلا انلبقتساف هيفا

 لب هيف نماكلب اضاع يقف انكي !دلذود نال اهي اور

 7 لزاما ةبحاص انيلبقتساف ةأرماو لجر نرم ةمسن 5
 | يدبب ذخإو اعف لثم لعفو اهلعب ىتأ مث لهانلاو بح
 00 ١ اوبحرو اعيمج يفويحنرصم نم يفا 0
 ةبيهل ةئيه هيلع حولت لجر سلجملاب ناكو اهيلع انسلج يسارك
 نع ينلاسف رايدلا هذه ءانبا نم سيل هناك ةيبرعلاب لكي راقولاو

 ال ام اهنمو ملعا ام اهنم ةريثك رومأ نعو يدنحمو كريشعو يدلب

 ةيمج يللا .بركاملاو دباملا نسيم ملرعالاب نب يناس م
 ردابيف ثمصلاب رثسنا ةراتو لجخا عم هبواجا ةرات تنكف ديعصلا

 نم يفذقنأ اف هديري أم قوف هديزي امرو باوجلا درب انبجاص
 نيكل .هالولو .هزيغ ةلعبالا ؛كلت قياضيو سلجلا اذه ةطرو
 اندالب روما نم بارغالا هملع ا لهجلاب فارتعالا ىلا تررطضاأ

 كلذ تدجو دقف ةيدقلا ينابلإو ةبظعلا راثالا رم اهبامو

 هي اطل صن ىلع انعلطا الو انلع يف تسل اروماركذي لجرلا
 روما نم ةفلدخم عاونا يف نولكي سلبا لها قاب ناكر ابك

 نم منمو اهجاورو ةراجتا داسك بابسأ يف 1 نم مهف ايندلا

 رداعتلا يف لكي نم مزيمو اهجارخو ضر 20
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 نوسمخلاو ةيداحلا ةرماسملا

 نا ةوعد

 ةياغلا هذه ىلا مالكلا ا ىهّتنأ نيحو ثيدحلا لفن لآق

 دعوب ءافولا ىلا يضملا يف زهشلا هبحاص يزيلكالا نذأشا

 ديري هنأ ةهربخإو 'شمالاب :هيفل "ناك هباككأ نم لعب نيو ةنيب

 ههجو يف تربظو كلذ ىلع يتلا هركشف ةعاس هعم ثدحتلإو «ءأفل

 ام عيمجب ينربخت نالا لاقف هنبأ ناهزبب ذقيح الخو ةرسلا رئاشب
 وسل اهب عنيك يلا رغدلا ف: تدقاش

 ينفرع اجاوخلا ةرضح نأ ةيضفلا 9 5 هل لاقف

 1 ا ا 3 هنا 0

 دلبلا نايعا اهرضحب ةوعدلا هذه 0 ءاينغالا دحأ دنع ةوعد

 ةمالا هذه قالخا ةفرعم ارق ل ارم يت لان يضر
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 ذخإو ىلا نم حاصلا يف ةرواشملاو نيواودلا نيودت معتو
 00 تالا 0

 3 فاخي 201 دِلا 1
 رينلا نع ءاليخلإو ربكلاو عبسلا نع ةأرحلاو روجلا ذخ
 0 ا 0

 هلإوحا ضعب يف ناويحلا دلق نإو ناسنالا :عشلا لاق
 لفللا ديلقت ىلا لصي ل نالا ىلا هنكل هلاعا نمرينك ف عربو
 رهاظلاو فلتن ن اريغ نم ةليوطلا نامزالا هتاوقال هراغ دأ ةقيرط يف

 تاراعلا ةسدسهو شقتلإو مسرلا نف تارشحلا نع ذخأ هنا
 رولعلاو ءايهيكلاو ةعيبطل ا 00 2 نداعملا بصو

 ردك د ار هب ىلا قضي انالار سابا
 لاعالا او لاوحالا 0 ناسنالا رومأ يق رظن نمو

 ضرالا يف هناديج لاوحال هفاشكتساو هنجب الول ناسنالا نأ م

 لاوتسإو هعفانم ليصحت نع ربما يف ناكل اهريغو تارشحلا نم
 داو ني سك نم ملقا هنحأر باب ذل
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 ار

 ةفطنملا ف دجوي يذلا بدلا نع ةحالملا لع ناسنالا ذخإو

 لا نم عطق ىلع رجلا يف رفاسي هناف ةيضرالا ةركلا نم ةيلاغلا
 دصقي ثيح ىلأ

 ضعب نمو يربلا يرجا بلعتلا نم صنقلاو ديصلا ملعتو
 ةدايصلا تارشحلا

 نم اهريغو ةطلبلاو راشنملاو ةبرحلإو فيسلاك ةحنسالا ذخإو
 كسلا يف هلمات

 دقي كركعلا تببل هتدهاشم نْم' كابشلا ةفنص ذخأو

 ٠ مدقن

 ناطرسلا نع طيقالملاو تاشاكلاو عوردلا ةعانص ذخاو

 .اراكلاماو ايكيرتسالا نى ىونبلا قاخلا ةعامض دلو
 ضرالا قش ناويح لوا هنافريزنخلا نع ةحالفلا لع ذخإو

 ناك هلعلو ضرالا ةثارح ةعنص ناسنالا هنع ذخاف هموطرخي

 بهذلاك نداعملا جارفسا ةيفيخ يف ناسنالل عم لوا اضيأ

 ضرالا سس ةضفلأو :

 نم دعاصتن ينلأ ةهيركلا ٌتاورلا نم قونلا ةرلا نع ذخإو
 00 غلا

 دنع تالبسلا طاعتي هأآر ثيح بلكلا نع بطلا ذخأو

 هجازم فارختا

 لحن | نم شويجلأ ةئيبعتو دونجا دينجت ذخأو



 ا

 ناو هيخا 7 يراوي فيك هيربل ضرالا يف ثدي ايارغ هللا
 يراو اف .بارغلا اذه لثم نوكأ نا 0

 نيمدانلا نم نم صاف

 تانإويحا نم عت ناسنالا نا يف كن ال 0

 ال. هناف هيلع 0 هلبق تقلخ اهنأف أبب ىدتقإو امنع ذخإو

 ةينابرلا ةمكحلا تضيقا ةنولإو ةدعاسلا ةهجح نم ابيلا جانت ناك
 000 اهنم ملعت اهدعب ءاج ايلف ةقاخلا يف هقبست نأ
 -ارفشلاو تاناوحلا نم ايه انإو كاكدتبم مالك ىاسنالا 0

 ام عم هيف هزجت ربظو هضعب يف ديلقتلا نقتي م ابر لب اهيف اهدلقو
 ةنطفلاو لقعلا ند هل

 اهجلاو: ىطظلا :شيغت اك ماج الاو حاودالا يف ةدم شاع دفلو

 ناذرجلا شيعت اك ضرالا تحترجما يف ةدم كلذ لبق شاعو

 يف لفلا اهدعب دلق مث ةريثك لايجأو ةليوط ددم كلذ ىلع ىضمو
 لكشلاو ميسقتلا ةظتنملا تويبلا ذاختا

 دع روثسكل أب ىهسملا نإويحلا نم رطانقلاو روسجلا لع عتو

 ىأ رهن ءطاش نم برفلاب هتيب يني يذلا رتسدابدنحلاب فورعملا

 عنب دس ةئيه ىلع آنيتم أرسج راجثالا ناصغا نم هل ذختنو ةكرب
 ضعب قوف اهضعب ناصغالا كلت دضني ناب ليسلا ةوق هنع
 هيلا جانحي ام يث هصقني ال اممم اًقاصاارخالاب اهدحا ىقصليو
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 َن ودخل ةرماسملا

 ناوبحإو ناسناالا

 نرراقو اهريغو تارشحلا لاعفا يف رظن نم عشا لاق
 1 ةليتا ةرفاظ ةيسانمو ابرق اهتيب دخون شيلا لاعفأ نيو اهتيب

 عملا امجإو لحما ناك امياف رخالا نم ذخا اهدخا نأ لوقت نأ
 رثكأ نإو ناويحلا وه ملعملا نأو ناسنالاوه لعنملا نارهاظلا

 نم ةذوخام هلاعا اهيلع ىنب يأ هفراعمو ناسنالا تامولعم

 ىلع علطا نإ كلذ ةي هتذتاسا يهو اهريبكو اهريغص تانإويحا

 ةكح نم نأ لع تاعانصلا فئاطا نم اط امو تانإويحلا لاوحا

 كلسيو اهوذح وذم اهب لخلا هل برض نا هناجج“ ملاعلا عناص
 باتكلا انل ىح دقو اهنكلس يلا قرطلا هضارغا ليصحت يف
 ثعبف هتفبج عنصي م فرعي مل هاخأ لق مدأ 2 دحأ نازيزعلا
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 ةشاويحأو ةيتاضاا تاراصعلا يف دجوتو ةيرطفلأو ةبعقتلا تانأويحا

 و ةلاسلا مالا دنع ةلوهجم تناكو كلذ ريغو ءاملو ءاومللا قو

 عمل ءاطغلا 000 اال الع نانالا لطي
 نع اييق ا اعالج اروي هس دا طل

 دا هذه عا تقع رطل يف هم أو مرحلا ريك

 00 نا ناسنالل ىكمإو اهتيؤر ترسيتف ا
 0 0 دنع كلذ ىلع كتعلطا تدرا ناف 0

 اهريدخل اهريغو ةيتابن تاراصع ضعب كل رضحأو ةراظنلا كيرأو

 ا تاناو | نم اهيف ام 3

 ل ا ل
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 افوخ ايتونلا نم بلع يف مهاروأ نوعضي نالا مخأ ىتح بشخلا
 1 اهلع

 هل رفح ابرو اب اررض عرزلابرضيف عرازملا نكسي ام هنمو

 جرخي يذلا بارتلا عافترا غلبي ىتح اهتعو تاراغمو اًنويب اهيف
 اهبحاص اهكرتيو ةعرزملا فلتتف امدق نيرشع وا رشع ةسهخ اهنم

 ايببرخت عفادملاب تيرضوا رانلاب لفلا اذه نكانا تقرحا اهبرو
 قس ةدنمم ةقيع تناك اذا 0 0

 د امك تريردع ىلإ مل قملا يف غلبت دقق ضرالا فوج

 ضرالا

 لقا 0 هتركذ يذلاو ليوط ثمحلا اذه يف مالكلاو
 الآ ران نا بيرت اعو ليبق اذه ف لق 1 ةيلاب ليلقلا
 "2111 نا دنس لطم ينال فل يف ذا عب
 بانطالاب هريغو ىنعمل اذه يف يعيبطلا خيراتلا لها هحرش

 0 سئافنو ةقلخلا بئاجع ناف ليصفنلاو

 لك عناصلا نم دقف ةقيلخملا دارفا عيمج يف ةثبنم يف لب تارشحلا

 اهدجت ةبيرغ رومإو ةبيع صاوخب ماعلا نم فنصو عونو سنج
 اك رخل ناوبح يف افاربو ةريغصلا ف اهدحاك ةزيكلا ابشلا ى

 ةقيقد تانإويح لاوحا بجملا تبعا نموربلا نإويح يف اهرصبت
 : ال تناكو ةظعملا تاراظنلا ةطساوب اهيلع عالطالا نكما ادج

 نفلا بابرا دنع اط لاقيو اهتقدو اهرغص طرنل اهتودي ىرت



 : ار

 مكرايد نم لينلا مجرخا فيك لينلا نم نيرافلا دحال لاف
 سار هقيرط نم لمحو كلذ كيرال يعم مله لاقو هديب ذخاف
 سارلا كل الكأ رولا كلت ضب :ىلا ايهتنا الف ايوشم: لمح
 ءاملاب تفصنم ريك تسط راضحاب همداخ لزالا بحاصرماو

 ذخاي راصو اهلا لبنلا ىعسف هبناج ىلا سارلا ماظع عضوو
 ٍتيِبطلا نم ءالا ضاف ةريسي ةدم دعبف ءاللا يف هضفنيو لينلا

 نم ناسف لاح كلت ىلع رايدلا كلت نكست فيك هل لاقف

 نم شيج اذهف تايالا كلتب هردق ناسنالا فرعو ءايشالا قلخ
 اومفيل مزيعإو ماوقو ملبح لطبأو ممرايد نم اسوق جرخا لمدلا
 عضاوم ىلع ممفناب !وفقيو افيعض ناسنالا قلخو ىلاعت هلوق
 هلجال قلخ امل رسيم لكو اوقلخ هل ايف مهعاسم نوكتو رابنعالا
 هيلاخر ىلخلا غم بدلا دج لل

 هلعجب ال انيب هل ىنب اذا عون لفلا :رمو يزيلكنالا لاق

 نب هعنصي ليبربلا ظع يف يورك لكش ىلع هلعجي لب ايمره
 هلخاد ة لعجيو شئاشح ضعبو ةيبشخ ءازجإو ةيغمص داوم
 عورف نيب ةداعلا يف نوكيو فصولا قوفت ةريثك اًقرطو ابورض
 رجلا

 ِتايريدلا يف ناعون هنمربظ داليلا نم 11١ ةنس قو
 تفقسإ .تططقتمو ةردنك :تويب اهيل "تبر انوق نم #ةيبولجلا

 الو بتكلا نم يش (روفشور ) هيب قب مو ةددعتن ناطبحو



 200 م

 تاكو لف ةرم ةثامسمخ هتمأق ردق ةيكشم عافترا ناف ريثكب انقوفي

 ردق هعافترا ناكل ةبانملا هذهب هتمانل ةبسنلاب ناسنالا نكسه عافترا

 رثكاوا تارم عارا : | ةزيجما ما 0 | نم مره ربكأ

 هل لعن سانلا لزانم ىلع طلستي عون لفلا نمو

 ىتح لازي الو بشخملا نم اهيف ام لكا ىلا اهنم لصوتي بيدارس
 ةكرح لقاب توببلا طقستف هرهاظ الأ هنم يبي الو هيلع ياي

 لينلا كلذ طلست ام ايكوم ىو ين هني ناطنالا كقيف

 نع اهبرخو اهفلتاف ةرماع دالبو ةهظع نئادم يلع ةروصلا هذهب

 اهنكستل ةديعب تاهج ىلا اهنع ليحرلا ىلا اهلها رطضإو اهرخآ
 علا يفبتو

 ىلا لمعلا اذه لثم ةيس بانجيال لينلا كلذ نااجمتلإو
 موضعل ا ل

 لكايو اًموي رشع ةسمخ ةدم يف بشخملا نم ارييك الس لكا هر هنا
 . ناسنالا ىريف كلذ نم لقا يف بالودلاو ةدئاملاو يسركلا لثم

 تراص هديب اهسم ىتمو اهتروص لصا ىلع اهتئيبب ةفقإو ”ايشالا هذه
 اروثنم ءابه 0 ارورذم ابارت

 كلذ نم ٍفخا وه ام بتكلا ضعب يف تيار يملا لاق

 بانكا ها ةماعلا 9 قارنا از نالاق هيزتعما تكف

 دادغب بورض ضعب يف لمنلا رثك مايالا ضعب يف هنأ نإوبحلا
 سانلا ضعب نإو ليدل مبكآسم اوكربو هباححا هنع لحترا ىتح



1 

 ثانالاو ركسعلاو لاجلا نم اهادع ا سيلو ةحتجا هنم ناركذللو
 ل اطنحاب كشملاو اسما ام ١ اعلا صخختو
 ذا ةيبربو للا رابكإو ضيا اهلج تدل ايزو ةمارش ١
 3 سيك اهناك ىتح ةياغلا ىلا ضيبلا ةرينك يشو اهرماب مايفلاو

 ىتمو ةرم يفلأ ةغراف اهبح ردق ضيبلاب يلم اهجح نراف اي
 دقو ةضيب نيتس ردق ةدحاولا ةقيقدلا يف تضاب ضيبلا تادتبا

 اذك ةضيب فلا نيناث وحن دحاولا مويلا يف هضيبت امرادقم غلي

 هيلع ةدهلإو لاق
 نم عونلا اذه دهوش دقو هلاق مكي اذه يزيلكتالا لاقف

 هوب ةبسنلاب هنكاسم مجحو حلاصلا ءاجرلا سار ةهج يف لفللا

 ىحن غلبي دق ضرالا نع نكسملا عافترا ناف بجمن اب هنم يضقي ام

 عساو مرج مظعر كسلا نم عقب هيبش يبره هلكشو امدق نيرشع
 0 ىلع 3 هزه ىأر نفث هالعا قيض هلفسأ

 ثيحب ةناملا نم ةياغ يف نوكتو ةيفيرلا ىرفلا نم ةيرق واروفكلا
 دحاولا نأ ىتح ادج عيسف اهلخدو اهتبالص ةدشل اهرسك نكي ال

 شوحولا ودايص اهذختب دقو هب نوم# الجر رشع ىنثأ عسي اهنم
 هبشت هأيم 0 اهلخاد ٍِي دجويو اهدايطصال هيف نونكي ىوام

 عبراوأ مادقأ 0 يسرا رح ةارملا

 نم هينبن ام عافترإو اشماق دادأ ني ةيسلا لل 0

 هاندجول هنكاسم عافتراو ليدلا ا ةبسنلا عم نامل
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 0 لك راضو دوا قاس )اب قاسلا تفنلاو فولاالاب فولالا

 رتعلت 0 لا نم ضرالا يق همامأ هفداص امب عفشتي

 برضيو لاقي ضعبلا ناكو ةودع نم هفلخ نصحتيو هب
 ال لك ترب زكا كرلدلا ةطيظنو ا ةمجعلا روح لزسللاو
 دنع اطاقعال دعا لجلا ةيراقم دنغ امسال ةباكلاو .نزخملا ةمالع
 قخرحلا ءامدو ىلتتلا مرب طغت دق ةكرغملا لحم ثيارو لاف ودعلا

 ناكو فنجلا نم هيف عمتجأ ام ةرثكأ ةهيرك جاور هنم مني 0

 اكساتف رخالل ابنم لك زرب نيبثاب نيقيرفلا نيب لادتلا ءادع
 هنيرق أدهم 0ك بذيو نابلاغتيو ناعراصتي اراضو لجررلا

 هتيحان ىلأ هبذحي هتليبق نم ددم امنم داو لكل قات دلما

 لبحي يش هبنثا ددللا نم'امهلا مضنأ ام عم نالوالا راض ىتح

 ةهيجلا .ىلا زخالا فرظلاو ةهخ ىلا هيفرط دحا دشي ليوط

 ىأ هتهج ىلأ همرغ ذخايف .نيفرطلا دحا بلغي ىتح ال ةلباتملا

 اذ لادا دزني ها قعلا للعين لق / هون لاهل لظف
 دوعإ مث 2000 ثعطنتاو ناقرفلا لضفنأ ليللا لخد

 0 انف طعس تناك, انكهو هلع 115 1: غلا 0

 اضرع نيمدقو ًالوط مادف ما

 نادوسلا لفأ نم لجرب تعمتحا تنلس مف ثدكذيشل رمشلا لاف

 اعوجج عيبتي نوللا ضبا لفلا نم اعون مثدالبب نأ يفربخاف
 لاعلاك .ةفئاظو نكسفلاو .ددحلاك ةفئاظاهتم ١ ةرؤكيو انيك
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 يدالا سبنحي اك هلزانم يف اهسبحيو اهذخايو ةدحإو ةعفذ اهيلع

 ماعطل اب اهدهعتيو ءاش ىتمو ءاش اك اهنبل صتجف مهلإو رقبلا
 : ةاشلإو غلا بحاص لعني اك ءاذغلاو

 ةعينم أروسج هتيب لوح لمي لفلا اذه نأ يش برغإو
 اهيف رت يتلا شئاشحلاب طانخم هنع ديعب اهرخآو هتيب دنع اطوأ

 صاختا اهنكمي ال ةصوصخم نكاما اط ذخت دقو ةروكذملا تارشحلا

 اهنل يطعتو ىرملا نم اط دعا ايف رت ةسوبحماك اهييف ىقبتف اهنم
 "ع سر للملا ني عي ناحالا ضع ن١
 رشبلا لئابق نيب عقث ينلأ بورحلاك ةديدش تاشوانمو ةهظع
 ضعب افصو دقو ةيتقو 7 وأ ةيعببط ةوادع اهوأشنم

 سنج رم نيتلييق نيب أه ءأر ةعقد الا اذه *اهلع نم ريهاشملا

 ددعلا نا نم دحأو

 يذلا ببسلا عا لو ةوطخ ةئامردق اميتطحم نيب ام ناكو

 نيبراحلا ددع تير افأو اههيب رشلا نابيشو ةننفلا ناروث بجو
 ىلع رذعتي ثيحب !دج اًبيظع اًعلبم ةرثكلا يف غلب نيقيرفلا نم

 00 ب « هلثم ددع عج ةريكلا لودلا نم نينلود
 ناعبجلا ىتنلا نا ىلا اهضعب ىلع فحنلا يف اذخأ نيقيرفلا تيار

 تيارو امهيب ِ ةفاسملا فصنتنم يف ضرالا نم نيمدق ردق يف

 نم شريحلا لعفت 5 ةناعالإو دلل انيبم اجد ارت رك
 تقتلإو فوفصلا تيحتل إو برحلا تيمج مث بورحما يف ددملا ذاختا



 فرخ

 موزلل ةبسلابو نكامالا فالئخاب ةفلظظع عونلا اذه عابطو

 ينبت يلا يف سيوسلا دالب يف ءافرالا ىرتف اموزل مدعو مدخلا
 راهنلا لوا ب اهقتتف نييإوبلا ةلزنمب اهياوبا ىلع فقثو نكاسملا

 ا ىلع لدت تامالع رن ءاسملا لوخد دنع اهتلغتو
 عيمج اهيلع ءاقرالاو عابتالا نا زيلكنالا دالب ف دهوش

 3 ضعب ايلع ييوسلا دالب قو طقف ةيلخادلا ةيزنلا

 اهترثك ببسب ضيا ةيجراخل
 هاه نواف قاتلا دابمسالااللاق لفل عيج سيو

 ساب هسفن نع عفادي لب لذلاو مضلا لبقي ال ةثجلا ريغص عون
 ايل سل يو اةباهو انف ةماهشو ساي ةدشب «ءازغا ٌلئاقتو

 اًنكأس هضعب ىري لب هدالوأ ىلع طلستن الو هنلئاع برق إل

 نم نانئتطالاو نمالا عم ةبراحملا للا شويج نكاسم نم برقلاب
 هسابو هنعاجت+ اهيلعل هوركمي هلانت نأ ريغ

 ن0 ل ا د رمال ام ىرحلا التلا نمو
 هلالخ يف ديف تابنلا للقب نا كلذ ىلع ديزي لب لفل نم هيغل
 ا 1 ني هربا اف ااينب الل يرطلاك فس تار
 نروكت اهصتف ازيدش اًبح لفلا اهبحي ةيركس ةدام امم جرخي
 ني نال بسلا يلا رثلاك هل ةبسلاب تارا كلل
 نإ لع 5 بك ريو بانعالاو تابلا#فارطأ اذؤق اهلا

 ىطسيو لكلا بزحت و هديبعو لفل | عماجي دق تاقوالا ضعب و
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 اهدنا علت تب اع ليو ايس يا
 نيا دمحم ال بعلاج كياقلا فيش هيلا عرمل اذهو

 ىلإ, هتيرذ ةيبرتو هنيب. ءانب. لكي كلذلف. برا ىوس يندب لغتشي

 قوته نم ل اهقالل) جانحا اذأ هنأ ىتح مدخ إو. ءاقرالا نم هدنعم أم

 اكاههاوفاب هليحت اهارتف هلبحجم تماقو هلقتب همدخ تلفكت رخآ ىلا
 اهدالوأب 5 لعفت

 ثان اويحلا ل اوحأ نع تاب ٍنيلغتشلا ضعب نإ

 جلاب 00 سارت ا ل ضغل

 رضحا مث امدخ نعاهدرفاو. هتم.ةعامج ذخاف. هلربغلا ةمدخ. ىلا

 لارتفاع هب ليتلا ىذغتي اخ اعيش ا

 دحاب اهلا, له هيل م هوما ههتكا تام يس اير
 د ص يبا يساري اس دل
 هيلا تككرجت نكت و | ئلرع ناك, ام اهيلا هرضحا ام تلكاف

 اذه نا كلذ / عع 0 تعيششو تلكاف /ليقل نم

 نم. ءاش ام هبورح يف غلبي نأ دعب براحلا بلاغلا فنصلا

 ةيرتلايزحلا ينم هدارإ ام لف كاس رنة ايراظلاو ريحلا
 ب. ةجياف ةزللإوبعماخلاو ةولرلا تي يلعب درع ةظاتلا
 منجإو مدخلا نم هدنع ام ىلا هروما عيمج لكيو ةلاطبلاو لسكلا
 روهمجا ماظن هدنع لات 0 لختشي الو جابتالاو
 روما كات ووتلاو و ليولاب رودقلل فورض هياع رودتو
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 دئاككإ و. ليجنإو ركملا
 هتايح لوط همدخت#و هدبعتسيو هريغ رسأي عون لفلأ' نمو

 دهاش دقو. هسفنل“ لملاو حدكلاو دكلا نم هتطسإوب !صلختبو

 نكلو هإ يفرخآ اعون لبحي لفلا نم اعون نييعيبطلا ءالع ضعب
 لفل ا ضعب نأ نالا رهظ نا ىلا هببس الو كلذ ةمكح معي نكي م
 هلاعا يف همدخت# و هقرتسيف هريغ ىلع مجغش مدخ ىلا جانحجي دق

 يف فيصلا مايا لفلا بقأري نمو.هتشيعمو هنكسم لاوحأ رئاسو
 دالوأ هنم بلاغلا ذخابف هضعب ىلع ريغي هدي تاهحلا ضعب

 جرف ليلا ف الا الاغ كلذ ,توكي الو اهفرتسيو تبولغملا
 0000000 أ دصقيو ةبراقتم اقيفص فطصيو

 ذخايو نماكملا قرفيو نككملا بخ هدوصقم غلب دقو الأ عجري
 اذاف هكحل داقتت ال اهنا هلعز كلل نفايتألو ةيرزلا نكاح ١

 بلاغلا بذا نم ”لخأ باك اذا ا

 عفتتيل هيلع ردق ام ىلتقلا مر نم هعم ذخأ هقرتسي ًاريس ا دجي لو

 ىلا ارصنمو اهتدوع هي ةبلاغلا ةئفلا هذه ىرتو هئاذغ يف هب
 دق ايا جا ةلضعإم :لفاخ ةلؤح ]ون يضع كفاخ يبق ايتكاشم

 ةريصلا فيي ارتمن نيرا وش لوط ملا لرجرالل نتطاطنم اقل
 قاف كلرظإب ةريس لاح. فيم. ةميئعلاو رئظلاب/اهكآسم للا دوعت
 تالحم الن درفت .نسلا ةنيدحلا ىراسالا هذبب اطزانم ىلا: تلصو

 لك نم اهظنحتو. قذحل او: ةنامالإو: قدصلا عم اهيبرتو ةطوصخم



 الا

 ننريثك قهزيو ءامدلا اهيف ليست بورح اهنيب نوكبف اهضعب عم
 ةذنع هتفداص عسل ىلع لادحتو اهريغ ىلع ريغت دقو حاو رالأ

 هتأ دوجومو هرئاخد نم

 نوعب رالإو ةعساتلا ةرماسملا

 لثذلا

 ةرييك بورح هنيب نروكي هناف لفلا ليبقلا اذه نمو
 دلع قرع طقربلا فرط نالوا ك انس
 دئملا “نم هرم نامل يسب [ كن للا
 ائيش ةبعصتسم ريغ اهسفناب لاتقل ربست لب تاودالإو تالالأو
 نم هنع ناسنالا زج دق ام اطاتق يف لمتستو ابعم كلذ نم
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 توبكتعلا ضقني لوالا نف هل دعا دق صوصخم ضرغ اءهنم لكأو
 همد صم دعب هنع لضف أم هنم يقلي يفانلاو اهسرتفيف هتصينق يلع
 ع1 ايم نك هرذقيف هيف عقي أم يش هتيب يف رقتسي ال ىتح

 هيف يذلا ناكلا لفسأ يف ناسنالا لمت ولف هرذحيش هيف عقي

 هريغ هل لتاق الو الوتقم بابذلا نم اريثك هب دجول تويكنعلا
 اذهو همس ةرثكل رثالا د ترش عن ثكملا ني

 الف ةدرابلا دالبلا ين يذلا ام ا

 فالاو نابحلا عون ف نوكي اك ملا نأ ىنخي الو همس ةلفل رضي

 آلا لاعتا فادخب الو اهتارشحو ضرالا ماوه يف نوكي كلذك
 تضع اذاف ةيمس تاهوف يف انانسا اهنم لكل ناف ةرثكلإو ةلفلاب
 اهندحت يلا حارتلا هي تاهونلا كلت نم مسلا تفذق ادحا
 اهتانساب

 000 يذلا ناوصا ىنعا تبشلا ليبقلا اذه نمو

 ما ىتح التاق ةراحلا تاهجلا ” ماوعلا
 ىلع ودعي ام اهنمو ريسبلا نمزلا يف ريبكلا نإويحلا يف هريثات اور
 ضعب هي ىسس اذلو امد نم برشيو اهتتيف ماكإو جاجدلا

 خارفلا قانخج تاهجلا

 هرشو ةوهش ةدش اهضعب دنع دجي تارشحلا لماتي نمو
 اذلو بسكتلو ةمينغلل بحلا ريثك ب ضغلإو ناودعلا ديدش نوكبف
 ةلامخو عازنلا ةئاد اهضارغإو اهتاوهش يلع لوصحملا لجال اهأرت



 لي ظ

 جرخ اذإو بغسلاو عوج يعاد هاعد اذا آلا ةأوأم نم جرخي داكي
 دالبلا 0 ناك اذا اًمايا ةنوللا هتفك ةدحإو ةعاس نكف

 اديور هيلأ ر داي لمن هيف لح“ رعشي نحو ة ةرثكلا ةياغ فو اريبك

 فقلتو ضرالا ىلع.هنا دل دم ٌتالم عضوم يق رقتسا اذ ذا تح .اًنكاس

 5 ادب اه داعأو هعلب اردق هدب :لانافكو اش اخد

 يئتيو عبر تاوذ ا ١ ا

 اذ اح ل هنا ريغابساب

 يناكيرمالا رغلا رك باسو
 انا الل .نعدصلا ترش قم نكي دل“ نرلو قاوم اذه

 1 يشلاب يغلاو هلبق .يذلاب هانركذ

 لق اون دايطاطالا يف كارتشمملا :ئاذخ نم :يتيلكتالا| نإ انق
 ناطبغلا يف هلابح دي ام هنف توبكنعلا ناويح ضرغلا غولب ىلع

 اناكواو. نكامالا اياوز ف اهدماام ةنمو راجحتالا . :ناصغأ .نيب

 اهيلغ ةيلفش ةقبط اهيفو ةبوضنملا ةلابحأو ةعونصملا ةكبشل اك هلعجف

 ايف ثعقو اذاف ضرالاب» هنشت :ثيحب رابغلاو 000

 از هيلع كيال عياوا هي: يزسيأ م اهي ىلا هيلين نكمل

 كابترتف هيلع فنلت اهقوف ةكبش نم ةقبطلا كلتب ةلصتم لابح
 توبكدعلا ناويحو ةلبج اهلل الو اليبس ضالخل دبحت الو اهرئأ يف
 نكشلا يناولهسا ةدوقعلل ةرطنقلاب هبسثأ كانه هل عدخم يف ءىبلخم

 . ةكبشلا لفسا نم هتهوف ىلع يدوع رخالاو يقفا اهدحا ناباب هل
 ئ 1
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 ثار اهنا مث اهمذ تصمو اهتلئتف داصرملاب أل يفو ةرشحلا اهتتفلتق

 0 .:رم هيلع ىتخيو اهيرضي رجا يف كنج ءاقب نأ

 جالا كارلا نس يفي اسحاق اجور فواد اهلكار
 هذه هيف تعفو ام لثم يف عوقولا نمزرحتل او سارتحالا ةيعاد
 ىه يذلا اهمد تصنما نا دعب اهتيارف بطعلا نم داسجألا

 اهئاقب يف برأ اذ فيي مو اهنم اهضرغ متو اهتتيغبو اه أذغ

 رجا نع اذيعب اهبب تحرطو ةعرسو طاشنب اهسار ىلع اهينلمتخا
 نم اهيلا قاسني ام بقترت ىلوالا اهيتلاح ىلا ت داع مث ةوقو ساحب
 ١ و يلج جوج

 نلكاب فرعي اريك اناويخ رمأ دالب يف نأ تعمس دقو

 د مما اب رك 0 ير
 اناسلو اريغص اه ا نأ يف ةهباشتم أهلك ةريفك عونا تعمس ايف هلو
 0 0 غايب دق نانسالا دسم دسي اليوط
 ام لفل سنج ءادعا يف سيئو هكالقإو لفل لكأ ىلع صيرح
 اعو 1 اة هيف ةياكنو هيلا ةءاسارثكاو هب اكتف دشا وه

 هفرطو هنثج لوط عبر ابلاغ نوكي هراقتم رادقم نأ هلإوحأ نم لع
 يلا ةذيجولا هتليسو وهو نيئاط وذ بلاغلا يف هناسلو ظيلُع

 ةيل اخلا لابحتإو ضايغلا يف ةأوأم لعجي نأ هعبط نمو اهب شيعتي
 نع ةاماحملا نع هزم كلذو ةسبايلا قاروالا ثحت انأيحا يندخيو

 ا يل ةليحتإو ةوقلاب هسفن
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 تدجوو لمرلا يف ارج رفحت اهتيار لفلا دساب مكدنع فرعت ةريغص
 مج رثأ هنأ هلماتب ل نم هنظي ايم اربنك ال هرج م دعلا ل١
 اميعرف اطار هيضتاب تدطض» زي دك 1
 هرنحت اهتيارو ادج عان فاج لمر يف ماظننالا لماك رج رفحت

 هيقلتف هعم بارتلا كين قر غال حاضر

 تلعف ا هفذفثو اهسارب هريغ عفرت مث ةوقو ةعرسب رج نع

 رم ري بارتلا ىرت ثيحب لاصتالاو يلاونلا ىلع اذكهو 31
 تدارا اك اهترفح قيعت تلكأ ىتح عباتنلاو بقاعتلا ىلع باححلا

 تام ان الار لجأ م ايفاسو اهحرطل ف
 0 دركي مل ثيحب هب تفلخإو هيف تلخد اهتيار

 ةلمثب اذإو لعفت اذام بقرتا تنكمو كلذل تيجف اهبلجر
 0 تقلزنأ هتفاح ىلا تلصو اذا ىتح تتا

 ل امو اهلج ةردصلا كليب اهل تنيطاد, هلفسل ىلإ
 ليملا نم روكذملا رجا يناوح يف ال. اناث دوعصلا نم ةلفلا نكمت
 لمرلا لباهت عم رادخنالاو

 م خرم ةفاح ىلع تا ةريبك ةدود 52 تدجو مث

 رثحلا كلت اهكت لف ابرق لكي هنم صلخلا يف تدهتجاف كلذك
 0 لطعتو اهفوعتش اهيلع بارتلا يأت تراص لب اهضرغ نم
 هتدباك امو اهطوقسو اهدوعص ةرثكل اهتوق تفعضو تلك ىتح

 اهب كارحال ةطقاس رج ا زكرم يف تعقوف ءانعلإو بعنلا نم
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 هيلع حولت نزحلإو ةباكلا نم لاح يف وهو ةمطإو ءاننعالاو دج
 ناكأمل اهب دوعيو اهدجي ىتح كلذك ل ازي الو اهامس ربظتو اهراثا
 ضاب اهب روثعلا نم وه سيو ناسنأ اهذخأ وا اهلضأ ناف هيلع

 اهرادتساو اهتيحالص تمت اذاف ىلوالاب عنص اك اهب عنصو اهريغ

 اهكرتو 0 اهنفدو ضرالا يف ةرنح اطرفح
 .رتحا دهجاو كلا ديرما رم اذ لما ازد

 نحو ةكربلاو بصخلا ىلع ًاليلدو الع ئلعجو نويرصملا
 م

 عاونا ىلع هب هللأ منأ ام ةلدج نرم هلك اذه مشل ال [ةف

 هتايرورخ ليصحتل اكاردا 2 لك ف قلخ تيح هتاقولخم

 هعون ءاقبو هسفن ةياقو هي يعسلاو هتاجاح اضف ىلع ليت او

 ىلع يوق اهب دبتسي ال تاقولخلا رئاس تع هناجيس هنفأرف هسنجو
 خ0 روع لكلا لب فيريشو عيضو نيب اهيف قرفي الو فيعض
 لاوحا كلمات نمو ل ةماعلا 4 ا

 1 50 0 مالو راقت
 ضقتي ام انف اعاونا اهفالدخال هلعبت داكت اًرط 1 يا
 أم اهنمو هيلع ضبقيو هبرفظ اذا الا هكرتي الف هداطصي ام فلخ

 ةرشح موي تاذ تفداض دقو اهطابخ يق هودع عقل اًكابش بضني



 2 عارم

 رييدتلا نسح ىلع هلج يح نم لكألل بايذا| اذه بج ىرتف

 هحور قاهزأ مدعو ناويحلا ةايح ءاقبتسا عم ةنحلا نم ذخالا يف

7 00 
 ىلع يتات كلذ دنعف. هتايح ءاقبتسا ىلا ةجاح ال قبب لو ءاضفلا

 ة اهبقثل قورخ نم جورخلا ردابتو ةمبلا ”اضعالا نم هيف أم

 اًكحم اطيخ اهيفنل اهنم ةدحأو لك تلع تجرخ قو هدلج

 ىرت ال ثيحب اهنرثكي اهيطغتف ةثجلا طعس ىوف مارتلو هيف فيلت
 اًئيش اهنم نيعلا

 ىهو ) لمجيلا اهلسن ظنحب ءانعا ديزماط يتلا تارشححلا نمو
 ناك نإو نوبرصملا نم نومدقنملا هظعي ناك يذلا ( نارعجوبإ

 افامنإ كلوز, ةيحلولا ةلل.ف هضيع ني تسلوبأالا كي
 رخل فايل .ةلكألاب تانا رينا نم ةياد كيور كاوا
 اهنلي عاهطسو هي هتضيب عضي ةعطق هنم ذخايف الثم غلو
 اذاف لكشلا ةيورك اهلي ىتح ةفلاخم تاهج ىلا اهجرحديو

 اننا اهيف نال نوتيلا هيلجر اهلك, فا ةروضملا هذهب توات
 بهذ ةهج يأ ىلا هعم اهرجيو اهجرحدي مث لمعلا اذهل ةيلباقو

 بارتلا ىلع اهرورمو اهتجرحد ةرثكب ةسالمو ةبالص بستكتف

 بلاغي لب عطقي عطاقو عنج عنام ضورعل اهقرافي الو عانلا لمرلاو
 اذاف ءاش ثيح اهب عليي ىتح اهرجي لازي الو عطاوقلاو عناوملا اهب
 هدنع ام لذي نورا لبج سك رادحن إو ليم تاذ اضرا فداص



 د
 ْ ههرذ ةجال هن تأنو هلتقيف 0-0

 د ةفلدخم تاناويحلا نم اهريفك تارشحا ةيذغا:ن

 نم اًعيُش قوذي الو يح نإويح نم الا ىذغت 0 5
 ةعبطَو هبأح كللذو هايم مترا اهحور جورخ دعب تانإويحا

 ثيحو ءاذغلا لوانت يف هئادنبإو دوجولا زبح يف هروهظ نيح نم

 ىذغتي ام ديص هل اتي ال ا ناك
 ذخايل هبرقب اهديقو اهديص مالل 59 الو ةيحلا تاناويحلا نم هب

 ا نإ كلانا الا لاذحت ايلف دجادلا تاقوا ف دارا ام اهنم
 . همدعيو هردخي مسلا نم ءازج همسج ىلع يتلتف ناويحلا ضعب ىلع
 اهتيرخ ديت ةلاخملا هذه ىلع هب يئاتو هيف ةايحلا لصا هاهي. عمب ةكرجلا
 ىتم هنم يذتغتو هشهتفاهدنع ًارضاح ضيبلا نم اهجورخ دنع
 ضرالا يف الج هيفتل رتح هبا كايذلا نمي ةلاواعتمم قذر

 ميلا نم انج اهيف جب ةدوداو اةسوكتعملا بهذي مث هيف هعضي

 هيأع دسيو ضيبلا دنع اهيفليو هرج ىلا اهلمحي مث اهتكرح نكستف
 نمو اهب تذغتف اهبناجي اهتدجو ضيبلا نم دالوالا تجرخ اذاف

 لع رج هذبخ راك يلمح نو هازل ل: اياب ةرازطمفا
 :يزطرت اهدلجا قر فا ةريبكلا ةدودلا ىلا دمي هارتف نإويحا

 . اذاف دلجلا تحنو "ب عضوم هترفو و هترثك ىلع هضيب عضي 3

 ير قرخلا كلذ يف اء تذغت دالوالا تجرخو سففلا لصح

 جور اهئيمع دنع آلآ ةايحل ةمملا باصعالا برقث الو نهدلاو منا
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 عيبج اهب تطاحا هب ترقتسا ىف عيسفلا تيبلا كلذب اهلزنيف اهلحم

 مظعلا دهشلا نم هنجرخت2 ام نسحاب اهيذغيو اهتمدخي ةلمملا
 اهب نفدفي يلا ةيئاذغلا داوملا نسحل اًميرس ربكتف ةحئارلا ىذلا

 هب ةيغرلإو للا ىلا ليلإو لسنلا ةوهش اهيلع كرحتو اهلع
 ىهتو رماتف مهلع ةريمالأو مل بوسعيلا نو ٍ,كتو لخلا سنبج راثكأ

 اهذنع ظظعيو ةنطلسلا نيناوق هيضتقل ام بسح ىلع فرصتلو
 هقوف ةياغ ال دح ىلا اهدالوأ بح

 ناويحا نم اهريغ ةقفش قوفت اهدالوا ىلع تارشحلا ةقفشو

 ناف اهريغب اهتنراقمو اهرومأ عبتتب ينع نم هلعي 5 ةريثك بتارب

 هدالوال اشرف هلعجمل هنطب رعش فتي ام ناويحلا نم اهريغ ف ن 3

 تاجردب كلذ نم مظعأ لعفي ام تارشخحلا ينف الغم بنرالاك

 نود هنم هزجي ينتكت الو اهدالوال اهرعش عيج فتعت اهناف ةدينك

 هجاقول اهعنصت باول | ةدع يف اهضيب ثفل ةرشحلا تضاب ىتهو ءزج

 يف توق مث ةيوجلا ضرإوعلا نم

 ةتطغو هضعب ىلأ اهضيب تمخ تضاب اذا تارشح ك انهو

 ةياقولإو سيكل اك هل نوكتف اههسجب ةهج لك نم هتطاحإو اهسفنب
 اماهضيبب تلعف تربكو ضيبلا نم دالوالا تجرخ اذاف توت من

 اذكهو ابلصا اهب هلعف
 ةقيرط لاعتسا ىلا هدالوا ىلع هنتقغش هّيداوت دق عون ك انهو

 ىلع ودعي .هنا .كلذو. هدالوا لج: نم هنفن للف نم هلريخ يف
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 ىأ توفلا ليصحتل وأ لافتنالل ةرئاس تناك ءاوسركسعلا ماظننا

 سيئر .أهدوقي ةبترم شوبجو ةمضنتم قرف ريس ةرئاس اهارتف ىلادتلل
 اهربختو اهتيرط اط فشكت اذارفا اهغلخو اهماما تلعج دقو اهسوسي

 هررض فاخي ودع وأ هرذحت ثداح نم ضرعي اب
 ٠ ىضتقا اذا اط بوسعي ذاختا ف لحفلا لع نم بجعا يثالو

 لاعلا يش يلا ثانالأ ىلع لاعالا عيمج ن ١تماع دقق كلذ لاح

 هنإو بوسعبلا يف يتلا مالا عقلت ىوس روكذلا ىلع يشال هنإو
 0 11 اهات هدزجلا تانالا نم اغسل تليبالو قيال
 لس دلا لمعان ىلإ لبعال 0 ةيلخلا لخاد يف ثانالا

 دهتجتو لاعالا نم مزلي ام يدّوت افإو تانإويحلا رئاس نم ىئنالا

 لاح نم ثانالا طعت الو لايعلا نم هب تلكو ام ةيبرت يف
 تناك ا يرورضلا جاينحالا ردق ىلعا دج آليلق ءاذغ الآ هنيبرت
 ظعي الو نهمج ريضي كلذلو ةنصلا هذهب لصالا يف نهتيبرت

 ىلا ليلا ةيصاخ نم بوسعبلا يف ام نهيف نوكيالو نهيب
 للا

 ةدحإو نهنس نم _ :ررتخا ةيلخلا نم بوسعيلا دنق اذاف

 نصا نم نيف اب نهلعل كلذو ابوسعي نوكت نال اهنلهؤي
 كولا نم اعبر رت ةيطاخنإو ةنضلا كلل لويفلاو ةينسح
 تويبلا نم دحإولاردق يفريصي ىتح هتعس يف تنادز ديو رك

 نم اهب نيتايف اهنرتخا يتلا كلت ىلا نبهذي مث تارم سمخ ةداتعملا
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 نع اهزبمل هتاراوب لغتشت رذكتيحو هتقول توبي ىتح اهعم هيف غرفتو
 عيبجلا يأر طخنف 'هدثج ربك ببسب ةيلكلا جراَخ ىلا هلقتو هل
 ياتو «الغلا ىلا قلّطنتف ةنثب ةيلخلا داسفا نم اًقوُخ هنقد لع
 هيام لأ ايعدرا أع تاشلأ نم هجرك ةيفيش داوم ضع

 اه ةكيس عطب ايظحتو ةليلا نا كللت هي كف تالا

 ماتو نولعفي نييرصملا ءامدق ناك ائ اًمت ال اهنلتو نفعنلا نم
 صلخت* ةيلخلا لخاد يف اهب اهيرأوت ةصوصخم ةرفح يف اهعدوت مث
 تاملا دعب هنتن ررضو ةويحلا يف ودعلا اذه ىذأ نم كلذب

 هلل ىثأح زبيمأ إو كاردالا نع ةدرجم اهنا لاقي كلذ عم لبف
 ماكحالاو ريدقتلا نسحب ةطبترم اطاعأ عي لب تفلخ اذكه ام

 ناويحلاب لحتلا هلعفي ام ىرت الأ اهسنج ءانتو اهسفن ةياقول زيبدنلاإو
 ىذغتيو ربل يف شيعي راخنأ نم عون وهو سوجترسب فورعملا

 ضعب غي ةيلخلا لخدي هناف راجتالا ناصغاو ضرالا تابن نم
 هتراحم يف شكا هيلع اهعوبم ىأرو لختلاب سحا اذاف نايحالا
 كدتقلاو هغدل ىلا لصونلا اهيلا ياي الف اهيف نصحت و اهب سرتلو

 هربق هراحمو هدححل هدلج لعبت ىتح هعدت ال كلذ عم اهنكأو هب
 ذوفنلا الو اهقرخ هلكي الف هتراحم هيلع اهب دست ةيغمص ذإوبب يئاتف
 كاردالا' نم يف ةليحلا هذهي لمتنا تبني الفأ هناكب ثوهف اهنم
 :مققالو رص ريغ نم قافتأ هنم لمعلا اذه نأ لاي ازكتلأو

 ةلطعم نوكت اهريس دنع اًرعأ تان [ويحما ضعب“فئاطل نمو

 ْ 1مل
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 ةرخلا ىلا بيري رج اي
 اراخب اهنطب نرم تجرخا دحا دي .يف تعفو اذا اهضعبو

 نم اهيمريف جزم توصو عزفم يود عم ةهيرك ةختار اذ ضيبا
 تلعف اهزثا ينتتي بلاطب تمحا اذا كلذكو اهسفنويغت هدي

 اهبقع ىلع ةيلوه فو اهنع هدرتو اهبلاط هب بمهرتل ارارم كللذ !

 تعم» ىتم اهنج تانب ةيقب نأ تيرغلا نمو اهبره يق ةعرسم

 اهجاوصأ نم عي اهودع ىلع اهدعاست اهناك اهلثم تلف اهتوص
 . هسويفت اهنع اهبلاط دوي م لئاطا اهبودو ةمئتملا

 لياحت اهناف توبكنعلا لكات يتلا تارشحا لييملا اذه نعو .
 ىتح باوقل اب اهدسج رفعتو توبكنعلا تيب نم ابو اط لعجت ىتح
 كلذ 0 رعشي ال وهو هذخاتق ثوبكتعلا يئايف هم زيمت 3

 ىلوالا اهتلاح ىلأ دوعتو بمونلا
 ىقبتا هئاذعا .نفعف هيب لكد اذا هناف.لحتلا كلذ نمو

 جراخ هب يري مث هلتقيؤ هعدلبف لاخلا قيس لاعلا ضعب هيلع
 ناك ناف طاشنلإو ةغرسلا ةياغب هيف ناك اهو ةليعل اوعي و ةيلخما

 يفلأ هبلط 59 ثيحب ةوقلاو .نفطبلا يدش تنحل ريك ودعلا
 نه اهاوخا ةبقب ناذئاب تعرسا لاحلا يق اهارت لنا نم هفداصت

 لسنتو بن اج لكن م اهيلع لائتنف هلام اهتاعدتسإو هرماب:ةلملا
 .هلئاقثو هيلع ىبهنف ليلا ر ما صروح لك نمابهلا
 اهتم اهنم ةدحإو لك هغدلتف ةأرجلاو ةلاسبلاو مادقالا ةياغ عم



3.1 
 ا كاوذالا ةوف نم تلرشحلا دس . - دحر اماركر

 رثكا كلذ ةلثمإو عادخ او ركلاو ريبدنلإو ةلبحلا قرط ىلع اهنبعي
 كاك 1ذ 4 كاي ول تاناوبكلا ضب نأ َكللَذ نثرصخت نأ نن

 قيصت يف بي اذ "الأ رارخ اف رعد 1ع بحر ام فاعبو انح
 ضئتنإو اهيلا عزسأ هبلطي ام ةدودبرثع ىتف هنم ىذغتيل هديصقي ام
 تارافا ةدونلا ىرتف.هل ل انجيو كلذ فرعي ام دودلا قو ايل
 ةايج.ال اهناك تراصو تتوامو ةيلكل اب ةكرحلا تكرت اذه اهوذع

 هتاز ىف هليبسل يضيو اهكرتيف اهيرغ ىلع ةليحلا هذه لخدنف اهب
 ِ 0 ةعرسلا نم اهنكي ام ةياغب تضم اهنع دعتب

 تبهذو رارفلا

 هن ةفللاو فْيَع ا لانطأا تحيض اع تارشحا نيو
 1 تلك هنورب ىتح تفاهتو توأم مه ديا يف لح اذاف

 هسفنب انو رف رسرط ا اذاف هترازت

 ضل حرا نيت رطل لع قط كرد نم
 هع رظنمل 0 ةحنارلا هيرك رذق ثر بوشب ا
 را 0 0 اذاق هيف قايبق شنلا هقاعتو كحل

 ةبل ةروصو ةغيطل ةئيه .

 روبط ىلع ايل ةرذف 0 جرخت اهضعبو

 كلم تنل تربك اذاف اهلك اهدايطصا بحت يا رويطلا اهنا
 اهبسكتؤ قازوالا ىلع ليستف راجتنالا عورف نم اهلي اب ىتاعبق ةدامل
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 ةماعلا ةيادهلا يغ هذهو لوقت ابك وه من ملا لاق.

 ( ىده مث هنلخ يث لك ضعا يذلا ) ىلاعت هلوق يف ةروكذملا
 هب طيني اب قئاللا هلكشو هتروص ايشالا نم يش لك عا يل
 ءاطعا اب عافتنالإو اقثرالا قيرط ىلا هاده مث عفانملا»و ص]وخلا نم

 هلابكو هئاقب ىلا لصوتي فيك هفرعو
 . هتشيعم روما يف هب عنسي كاردالا نم ظح اهنم عون لكلف

 ركني ال ايكرثك وا لق
 يف ام ةفرعب ةعيبطلا الع ىنعا دق يزيلكنالا لاق

 ةيوازلا عاستإو ل رظع بسحب فلدخي هودجوف اذه نم تانإويح
 ةيقب ىلأ اهسورو تارشحنإو ناديدلا هابج تبسن ولف ةيهجولا
 اريك اهسار دجول تاناويحلا نم اهريغ ةهبج ىلع سايقلاب اههسج
 ”ايلاتو |منح يقابل ةبسلاب كلذو اهظع يصعلا اهعوبجمو

 دجوف كلذ ندتنا مضعب نا ىتح ركذ اك نإويحلا نم اهريغ يلع
 تأرشعلا 00 ١ فاعضا اكاردا | تريكسلاو ةلملا يف

 ا هتك تيرا نيييطلا نمنرعاشلا نمسا لعق دقو
 ارا0 ردا ىلإ ناس الأ نم ةيراغلا تاراوبحا نم ةديدع هلع
 - ةليلق كاردالا ض 1 هداج ب انا دي
 ةداح كاردالا ةوق تناك ١دج ةدرفنم تناكاذا نكملابو اد
 57 5 هلك جارفنالا 0 كاردإلا ةدايزف اج

 همسجل ةبسنل اب.هسأر رغصل هريغ نم اكاردأ لفأ زوالا ن أ لعو



 -.ه ش

 امعننتو اهرضي اماما حو اًبرغ كارد اه دجو اامعا ين اهابلقو
 .ةيراجن اهل: ىلع لدت ةظنم ةبترم ةلامعإو ةكحم الاعفإو ابيع
 نه. كلذو مودم رمإو .مولعم دوصقم.يث ةيعاس موظنم نونأق ىلع
 شاأزفلا ىلا يرتالا: هلكش ىلع لمعتو هيكاحت لاثج يدتقث نا ريغ
 غيس فيرختا لصف يف 0 ا
 نم في ةيئور هلل تقسم نكي مل رذتيح:هاغ اهب هو ىلا هتعيه

 ْ 00 كلخا ومرسي نط تا

 دادي فافعل هغأر يلا لصخ ةءاج اذاف هلمأ ليصحت

 ةعبلا هتيرذ ىري نأ ريغ نم توميو. هنم. هريغ ليسانتل

 ةدم, نم. اليوط انمز. املا ر ارق يف شيعت يفلا ةدودلا اذكهو
 ةيذغالا نم هيخاب ةيذغتم ةأمحإو نيطلا: نم هيخاج ةروغم اهتايح
 اهي تقلا .|ويملا ىلا الأ نم اهجورخل نيعملا تقولا ءاج اذأ ىتح
 كلذك تيقبوي يريطلا فرخما بوثلا تسبلو يدودلا ثرلا

 نبيطلاو اللا يف يضوباهقلو كلذ اهلع يذلا اذ. نف اهتايح ةدم

 لبق, نم املا رزق تقراف. نكت ملو اواو اضفلا يف اهشاعم:ةيفيك
 الو ةينانلإو. كوالا اهتلاح نيب هبش الو. دعب, نم اهانكسل دويعت الو
 .اهنيب ةبسانم

 هذه. نم الك ضخ دق هلل ترا لغ ليل» كلذ. لكف

 يف هن. يدعبتو اهتشيعم يف هيلا' جادحتاب كاردالا نم تاناويملا
 اهنااخريبديتي هل ثددعأ ايف ىعسنل اهرومأ
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 هيلخ ًارظظ نأ ةيندللاا ةيدن ايلا: لل والا ةماقتسا / لع وه اًنيب.عونلا

 را مجحملا تاناويحا نع اهلثم ردضي ال لاوجا ىلا جرخت «ىراط
 فصو ِق ع ءابلاللا فتيل ثيداحاب ينع كلذ 1 بوةعب -

 نفطلو: لاكيثلا/ نيماعع نم .هنيطعأت اجراغصلا_تابايرمتا نه
 ىلع ابلئ مدق ' هنا كللذلا هيكذ بدسو لاعالا بشارغب ىلا 5-8

 0 هنل اسف ا ارا طا ةرغلا

 ام تارشحلا ضعب رابخا نرم يندازو بنط 0
 برطإو بع

 اهرقتحي بول .تارشجلا قلخع يق: لما ل نم. يزيلكتالا لاق
 كحل انفلخ هناجس هللا ناف ءاطخإو لهج دف اهرماب نوابتيو

 هناجيس هللا اهصخ دقو اههف وا. ناسنالا اهلهج نإو الع رارسإو

 ةردق الل ملاعلا اد يغاا اهريشو اهب اننلكر وما ادويخي صخخ اك
 هريغلو. هل عفنلا نم اهيف ام ىلع ناسنالا فقو.ولو اهتادا ىلع هريغل
 الينا طيس للا هيجان كانرلا  تلكزح الين ماه راسل
 اعاد كلذ ناكل هلع يدؤت امو. هل تيدغا ام ةقيقج ٍفرعول لب

 دعلإو ءايربكلا ءادر علخيو ناطاسل إو, ةظعلا نع لزانني نا هل
 عفنلإو ريختأ نم ا ل لا يااا

 ماسجا درع تاغ ارشحلا هذه نكت مذ م ذا عنصلا بئاجت نم هلربد

 ا اردآلا نع ةيراع: تاملا. ىلا اب

 . اهلوحا يفرظنللا بقفو نمو اهريهك كاردا ال لب ساتلا- نم



 ال

 شيجلا عم رصه نم اورجاه نيذلا كيلايل عقو ام لجرلا

 دقف نحمو ماقتثاو نتف تقو ناك تقولا كلذ ناو يواسنرفلا

 اهبف تنشت مو رودو ىرق اهناكس نم تلخو روصف تمده

 تعيتسإو 0 لاحم 0 لاجر 0 لاع

 ةورع كاذ ذأ ت ل 0 1
 اهماكح تفعضو اهماكحا تعضعضتو اهماظن لنخاو ةموكحلا

 مخه < ايوقالا هنايلغ دنع دل! د هناوض تقو رخل اك قلل ن 36

 ردا لو تاقالا ندب 00 ءافنعضلاو بائذلاو دوسالاك

 سفنلا ظح اعيجج ممتع ىلع بلغ لب ةوطس رنئيح لقعلل

 . نينسولع عزو ول ام دحاولا مريلا يف سانلا لاني ناكق ةوهيشلاو
 ءوسلا بازحا نمو اطاوهأو تاقوالا كلت نم هّللاب ذ وعنف اهافكل

 اعيمح ةمالا 1 كيلاملا لع 0 ا نكي ملو اطاعاو

 ال 57 هربخ او - 0 وو لك نم

 1 8 : 3 د ١ ا ةيالو ربدي
 ب كلذ .نم ةموكحلا تيقبف اهب نوكس#ت نيناوق الو اهنوكلسي
 نم ىلخادف تنالشالا ني اهيلع ةترلا تذاوح ةدمو بار

 أذهأ نم تيبَعو ملا نم هللا ملعي ام ةعيبطلا ىضنقي كلذ عامسأ
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 دسفتف تبنت نأ نم اقوخ نيفصن ةبحلا قلفتو فجيل ضرالا ربظ

 تبني بحلا رئاس نود نم امال اعبرا اهتلفت اهناف ةربزكلا آلا

 اهمهلا نم ناجسف اذه فرعي ةحالفلا بابرا لك سيلو اهفصن

 هتعضو ول ناك نأو ديعب نم يشلا ةحئار منت اهارت كلذكو كلذ
 تناعتسا يث لمح نع تزهت اذإو ةحئار هل دجت ل كنفنا ىلع

 عةدودلاك نوكت رمالا لوا ف اهنأ لاقيو اهرجج باب ىلا اهتقفرب
 ا 4 فدا للكو ترك اذا ةدوهجلا اهيل اح ىلا نيصت

  رعاشلا لوقي كلذ يفو امي ريطت ناحانج اطرهظ
 ةلغ كالما هللا دارا امانا

 ناريطلا ىلا اهيحانجب تمس
 يف هل نذاف بوقعي روتف شل سحا مث ثيدحلا لقان لاف

 هيلع بتك ام ىداف ضيا وه ماقو همون عضوم ىلا فارصنالا

 ىتح مونلا بلغف دعب ارضحي مل هبحاصو ناهربو هعجشم ذخإو

 ىضقو هالوا ام ىلع هركشيو هالوم سمن هبتئاف رويطلا تحاصو مص

 سمشلا عولط ليبقو هحاجت مامت هللا نم ايجار هحابص فئاظو
 رونلا راثآ هيلعو هدلاو دنع رضحو هتالص زجواف ناهرب هبتنأ

 كلت ف ىلر اع هلاسي ذخإو هنيب رع هسلجإو هيلا طسبناف
 ىلا اًئيشف ايش كلذ نع هربخي ناهرب قفطو رضح ىتمو ةوعدلا
 لاح دهاش ام لك فصي امهيب مالكلا رادف يزيلكنالا رضح نا

 كلذ هصق امم نا لاق نا نيشلا مالك نم ناكف هبحاص نع هتبيغ



 ِن وعل رالاد ةنماثلا َ رماعلا

 تارشحلا

 لاكو هتظعب ةدهاش بئارغوبئابع هناجس هلي 00

 الثم لفل اك هللا قلخ ام رغصا ىلا انرظن ول نحنو هتئكحو هتردق

 عمسل ا هل شو هقزر هلرسيو هبيكرت نقثأو هفلخ مكحا | فيك

 نو ضرالا ىلع بح فيكورديلاو علا هل. ارساو رصملاو
 يف عيجيو هرج ىلأ ةبح | لقي فيكو هقزر بللطل اهيكانم يف

 هلقسو هولع يف هلك يراجم يق انركف وأ هردصل هدرو يو هدربل هرح

 انيضقل هنذإو هنيع نم سأرلا يف امو هنطب فيسارش نم فوجلا يق امو
 ىلع اهيئاقأأ يذلا ىلاعبف اًبصن. هغصو :نم انيقللو ابجي هفلخ موه

 ىلع هنعي لو رطاف اهتراطف يف هكرشي مل اهئاعد ىلع اهانبو اهمأوق
 هأونس 1 الورعان لل 2

 ىلا اهرجج نم هنجرخا نفعي نأ اهبح يلع تفاخ اذا
7" 



 يس

 عب ىلع خخ اهدصاقم ىلع اهب ليججت خلا يزال ليلو
 انه هيلا فاني كش اهلي نم جر لاق لسما
 ىليعف صاوخملا فالدخا ىل ىلا ناولالا فاليخاي دشرا هناكو ( سايلل

 لك ةصاخ بلِط ىفرظنلا قدي نأ: ةيودالا يف: هل اعتسإ,ٍدارإ نم

 القعلا ىلمخ افشلا نم عون هانعم 6 سانلل ءافيش هيف ) هلوقو اهنم
 أيا كلذإ اوهييتي نأ

 - © ب 98 يس



 كف

 ثلا لاطا -ر 0 ردق ال هناو.الا سكت
 هدابع دشرا دق هركذ لج ناتو ةاكراخ ارد يفرطلا

 ىله انارق. أرق :تارشحلا 0 لعج ثيح كلذ ىلا

 ناك و اهزيسفتو ةيالا كلت ةوالت كلاسأ بوقعي لاقف سرديو

 ىحوإو ) التو هراقو ةئيه ذخأو ان 5 5

 اينو ريجتلا .نمو اتوب لابجلا 3 يذختا نأ لحتا ىلا
 جرخب اللذ كبر لبس يكلساف تارثلا لك ا
 ةوالثلا عبتإو ( سانلل ءافش هيف هناولا فلتخم بارش اهنوطب نم
 املاعأل ةيازملا اهاطعا ( لحتلا ىلا كبر ىحوا ) لاقق ريسفنلاب
 اذان قليلا رب نم برلا ةظنل راحو ايناس اينو دي

 ىلا ةراشإو ةيبرتلا فئاظو نم لحنا ةياده نال بطاخي نم لكل
 كلذ يف توافت ال ءايشالا رئاسل هتبرت ةهجي ناسالا ةيبرت نأ
 يحتسال هللا نأ ( ىلاعت هللا لوقي هنمو هيف يش ىلع ينل لضف الف

 رخل فن[ للملا ةيوف ( اقرهاذ ضرس ان الخ رح
 ملاع اهدحو ةضوعبلاف ةضوعبلا ا

 ل

 امو رجحتلا نمو اتويب لابجت 2 | ) هلوقب ىحوملا ىلاعت
 لبنلااللذ كبر لبس يكلساف تارثلا لك نم يلك مث نوشرعي

 يذلا نيللالهسلاوهو لولذ م للذلاو ليبس دحاولا قرطلا
 اهنادباب اهيف حرست يتلا اهكلاسم قرطلاب دارإو هيف ةبوعص ال



244 

 ايلف مسي ةشبحلا نم لجر انترضحبو هلاوحإو لحتلا رمأ يف ثيدحلا
 ينبحلا كلذ لاق هيلع انعلطا ام انيكحو هعإونا ركذ ىلا انيهتنا

 بابذلا مجم يف عون اهنطلاو ةريفك اندالب يف لغنلا عاونا نأ

 ىلع فوجا اميب هل عياض يراوصلا نم ةطسبنملا ضرالا يف نك

 اهنم لذدي ةريغص 1 وكلا ةئيه

 مخ هاك دلو رنا هلع نإ انانم عيش عش اذاف جرخيو

 نا ل ةنحابلاو ةقاسلا هيجل نإ ال طرق

 طيخلا كلذ ىولت ءاومل 1 لصح اذاف بالإو مالا اههمناكف ةيقبلا

 00 ةرئاد نوكي ة ا ةريك ًالاكما مسرب تح
 ا ذه لسعو كلذ ريغ ىلأ ابصتنم ادوع نوكي

 رجأ رفص | هنولو جيربصلا يف ءاماك تيبلا كلذ يف نؤكي لب عمش
 كلذو هل ةياكح آلآ ذختب مل هناك ليبتزلا ىلرم طك هيعطو

 لو مايا هنع ثحيلا يف |وباغ امبرف هبلِط يف سانلا جرخي ليلق عونلا
 هجورخ لاح سمخلا قورش دنع هب نورثعيو هل |ورثعي

 بقتلاب اورثعي ىتح .نوشتفيف اهيف هوأر يقلأ ةهجلا نودضقيف
 داز وأ تيبلا فصن ردق لسعلا نودي ةراتف هنم نورفنجف
 ناسنأ ةدعق رذق تيبلا كلذو :التمالا 0 هودجو أمبرو

 هبتثاو ةهرب هساوحب ركفلا ذخا نم قارطا خخ 0
 قارطأ "4 نع كنك لاق 100 ىلرف

 ة'تاقف ىلاعت هللا باتك نم ةيا تركذ لاق من نار اشاف



 كفي

 ضرالا داومو تالا قوزع. نزف تتتهذ هب ترثع اذاف اهعيب
 ماد ل اووم كو اني اط تدبو ةيلا جادحت اب ةينيطلا
 اهئاذغو اتجاحل مزلي ام لضعلاو عملا نم هيف تعضوو هنكست م
 غي :لعجت اهيف -نغببتل .ةريغص ابوقث هيف لعجت اهدالوا ”اذغو
 اب ىدغتي زبغص ذوذ :جرخي ضيبلا اذه رهف 'ةضيب "بقت 13

 00 الو ةةيئاذغلا دال خه توقثلا كلت يق الأ .هترخدا

 ذغلل ملي 1م اهفالوال تلختو اهيف تيرتوةدالا كلت نمو ثكتست
 .ةرخ 0 انتقل ذوالا اذه نم ةذخإو لك جست غ :اهنم

 ياللا عج ه8 ةنعأ :ةذغانمل ةهتم جرحت و ةييعللا :ةذملا هب ميت 5

 نم ملي "أه "عفط هيف .ةديدح تاويل تاركا نضرقلا عيضتوتو

 3 ثانأ 000 عامر 0 4

 59 07 ردق اع لاا هل ذكر 9 ا
 فو ةينصاخاو :مسحإو ةيفبكلا يف اههناشت اهلثم ةيناث رخالا هيف جرخت

 تاهجلا رئاتم ةفبس :نقؤفتي لب مالا عم نمي الو نجزخي ةنسلا زخأ
 ثبوت: مث :كلوالا مالا: نم. لصح اك لنشلاو نضيبلا لصحي نمو

 :ثانالا قاب روك ذلإو ىلوالا مالا :كلت

 اك ةددع ام جرختسيو بوتين هعري نا ديزي هناكدييشلا لاق عضومل
 تزاوخنالا :نظعن ضوافأ ةره تناك يفا كذا ؛ةرفاشملا ةداع وه
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 ةسدسم هتويبو سارتحا ربغبو ةلوبسلاب هلاحم نم هلشع نوعبجيو

 رايس اغلا كل ري حام داعم كدا اليك
 تدعا دق اهمربكا رخآ تويب ثويبلا هذه لوحو ثانالل اهضعبو

 لحنا نم عونلا اذه ناديدو ةيرذلا توب لكش ريغ اهلكش لسعلل

 د: .نا ,ليدحلا نمو اهركذ اندق يلا ةقيرطلاب اهبوث عنصت

 000 كلذ نم عنام الون لمملا قي .ةثانإو :هروكذ

 عيمج ا نكي كدبسلا 00 ام :ةبخإو نابتنلا نع ةدرجع

 نوكي نأ ليدجيو نانئطإو ةحارو ماثلا يف ضعب عم اهضعب

 تاهمالا يأر ا كع لمعلا

 هابل هيف يىفكي ذأ هب هب وعص'ال لهس عونلا ازهرافاكتو

 ىأ ةربعت نم ةوجن يف عضويو هصارقا نم صرق ضعب :وأ ضرق
 مايالا لوظ ىلع ديازتيو رينك ددع هنم دلوتي كلذ دنغف اهون

 : انام كيرلا يلاهالا . نكراناكيزمالا تئاهج كعفينكت و

 نم 0 عطقو بشخ نم قيدانصو راخت نم قاقح يق هلعجو
 م م ايوروأ الي لا هنه لقت امانا آيا ضف رايثالا 37

 دازلا نع عنتت ءامشلا لصف يف هنال داللبلا .كلن
 ىقبي الو تومي مث ةدحإو هنل1 00[: ندع الدقم هرم

 دربلا ىعتا اذ اف: ا ستلا "لصف: :دسهخم تاذا:نضطن الآ هم

 تماقو اهيركس نم تينت وجلا تاقبط يف سلا ةرارخ ترشتنإو
 .ةانبل اهئال ةلنعاىرل تاولفلاو ناطيشلا :ق.تراقأو:اهنننقر نم
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 هنم خوك يذلا دودلا نم ةدود لاح يف انخأ مالا تتام اذا

 ابوسعيو امأ ريصت ىتح روكذللا ءاذغلاب ْ نوقدغبف لاعلا
 كفا مغأو اهنودب رمعت ال ةيلختا نأ نم مثدنع 00

 مام رهدلا ددب اطدب اما مل اوذختي نب ١ لبق ةيلخلا نم

 مهتقو رخالا تايلخلا 07 0

 دالب ف. هنم قليل كل ريتك لحل عاونأ ن | انمدق دقو

 دجوي اموهو نوطبلا قرزا اهدحأ ناعون الا فتيوابوروالأ

 يسلم عا ةردضلا ىلا هوطب ليق يتاثر دال
 يئاب يف هنم دجويو مورلاو ا الش .تايش

 اكيرمالايهو- ةذيدحلا اينذلا انأو اعون رشع انثا ةئذقلا ايندلا دألي

 اهيلا لقت ايوروا لحن نم هلصإو بيرق نمز يف الا اهب دجوي ملف

 دايو فاعلا لاجل وع راضر أ رس اكاد
 ل كلذك شحونلا اذه دهوش دقو ايورواب لصحي ال كلذ
 ةهجا كلت ىلا تلقت ينل تاناويحلا رئاس نم لخنا ريغ

 لق: .رم اكيزفلا ةباكش دعا نر لتفلا كك

 ةهكن كزإو ةوالح لقا ناك هنا آلا مهلع نييوابوروالا دورو

 اددنجو ضرالا هذه َلوتاسالا[لخش انو ةقررم رثكأت ايل قصإو
 تاراغمو راجتنالا تاو يف اًنويب هل ذختا دق ةنجلا ربغص الحن اهيف
 اهب عسلي ةمح هل سي سي | هلكو هلسع اهب عيجيو هصارقأ أهيف عنصي

 سانلا هيلا يشي كلذلو هبوصعيو هاشإو هركذ كلذ بس ءاوس
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 رانك ةكرد هزم ةدحاولا نم ت2 مايا ةنلن ذعل 1 هسمؤ

 ل ار ةانعلا يف اط نإ آلا لابعلا ينقال
 خس دازي من اضما> رمالا 00 يف اهواذغ نوكيف لامعلا اهفرعت

 0 اك اهني هنم مزيل طكو .عردلالب كوالا
 نوكتو 0 ةصاخ اهبف دجويو اهريغ نع ربكتو ظظعتف اهريخل
 000 اراب اال لرلع قرمكت الو ويشيل
 3 هئادام ةيصاخو هنرثك د اه اهئاذغ ةدوج بدسلا ٍةوقلا نم هتيستكا

 موي فصنو نيموي ةدم نوكسلإو ءدطأو ةحارلا يف كلذ دعب مث

 0 طقف مايأ ةسهجح ةل احلا كللت ىلع مقنو ةبابذ نكت م

 هيأ او كلذ لابعلا:دارار| ذا اذه طنق امري رشع ةتس دعب اهبون

 ىلع ةيناث ىبأ مايأ ةعلر ١ نم ةدم اهوسبحو ءاطغلا كمس يف اودأز

 00 الل ل هللا دزه فري لاوسالا تاع يح
 ايوسعي تجرخ ءاطغلا قنا اذاف روكذللا ءاطغلا يف لعجم بث

 كلذو مسجلا ظعو لسلاو ضيبلا ةيصاخب اهريغ نعزيمت ماو
 ءازغلا كلذ يف ةيصاخلا هذهو مي اذغلا اذه ةيصاخب
 0 ل هنأ ىتح ةققحم ةغباث

 اه لصحو اهبجح داز و اهمسح امث هنم تمعطأو ةلعلا نم ةدحأو

 اساور ب لعالاب قبلا ليتم لو كيلوا خيل ةضاخ

 اذلو ةيصاخلا هذه نم ءاذغلا كلذ يف ام لعت لاعلا ةفئاطو



 ني

 هبم جرختو اهيوث قزمت م ةكرح الب نوكسو ءده يف مايا ةعبس
 اهذخاتو اهحانج دقواهدسج منو لاعلا اهب طانحت كلذ دنعف

 ةدعاسملاو اهعم ليعلا لع اهنرمت املاعا نمب تءايش ثيج ىلا ابعم

 ظ .الاغشا فال
 تنال ايدك دلل نيب نرحب بصل ادق "وفل داو دل

 يارا تلقو ءاتشلا برق اذاف ا . نوحوريو نودغيف 234

 7 مدعل روكذلا ىلع بضغلا قرع لاعلا رم كرحت

 ةيلخا ماما لاهلا ميس م
 ةمح ةفئاطلا هذهروكذل سيلوروكذلا نم مهب رم نم لك لتتت

 اهنلبتف تءاش اى لاعلا اهب شطبتف اهسفن نع عفادتو أهب عيبلت
 اهيمرتو اهلتقتف ثدحت يلا روكذلاب لعفت اذكهو اهدادع ينفتو

 عطقيو ضيبلا لقي ءاتشلا لصف لولح دنعو ةيلخيا جراخ
 راهزالا تققفتو عيبرلا لصف لح اذاف ةيلخلا يف ام نولكايف عمل
 هنع جرخي يذلا ٍضيبلا يف ةداعلاو رم اك لسانتلإو ضيبلا ادنتب

 كلذ دعب مث مايأ ةثالث ةدم يف هخيرفتو هسقف نوكي ناروكذلا
 ءاطغلا عضتو رم ام لثب مايأ ةتس لابعلا اهيذغتف ةدود نوكي

 بلقتتو رخآ مايا ةثالث كيس اهبوث جنت ءاطغلا عضو ٍدعبو اهيلع
 ركذلا جورخ نوكيف جرخت مث امويرشغ انثا كلذ ىلع مقثو ةبابذ

 غب اهجورخ نوكي اهناف ىننالا فالخب اموي نيرشعو ةعبرا
 فنوكي بوبعبلا هنم جرخي يذلا ضيبلاو اموي نيرشعوب نينثا

١. 
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 نه ةهرب ءاوطأ يف ةدئاعو ةبهاذ وجا تانبط قوف ولعت مث اطوح
 ىلا اهرغ لوط اهيف ثكمتو ةيلخلا ىلا دوعت كلذ دعو نمزلا

 ُ ءيدعتو اهمأ يف تدرط اذ اهدالوا ىدح أ ائم اهدرظت نأ

 نمو روكذ هضعب نم جرخف اهروبظ نم موي يلاث نم ضيبلا
 جرخي ال ابطل ءاوملا ناك اذا *انشلا تقو يف هنكلو ثانا هضعب

 ثأئا الإ هنم

 نولخجيو موتسلاب اهتوسيطبف مالاب لاملا فحي ضيبلا ةدمقو
 ىلع هنوعزويو ضيبلا نوبتريو لسعلا نم اهئاذغل مزلي ام اه يق
 هنومريو دسف وأ داز ١١ نوجرخيو ةضيب ةقاط لك يف ثويبلا

 ةجز) ةدام اهيلع |ردس ةقاط يف ةضيب |وعضو اكو توببلا جراخ
 لاعلا رنقيح اه قف ةدود تراص مايا ةثالث اهيلع ضم اذاف

 ءاذغلا ةدامو ثأره ةدع موي لك مأيا ةعس ةدم اهوذغيو ةدآدسلا

 ةدايزلاو صفتلاب ربدت اوالح ةجرد نأ | آلا ةيلسع ك ثناك نأو
 دعبو نس لك يف اببساني امو رمتلا يف ةدودلا مدقث بسح ىلع

 اطنخ سل تيد ابق هظفب ةحيق لك لع دلي هدا كلل
 ةدودلا موقت كلذ دنعو وتسم هناف لسعلا راخدال ةدعملا نويغلا

 ةياقو ثيبلا فورجح هب طيحت ريرحلاك ابوث اهسفنل لمعتو اهتيبب يف
 دعب مث فضنو موي يف لملا اذه متيو هتدام ةنوشخ نم اهيسحل

 فافش ضيبأ بوث يق ةفتلم ةريغص ةبابذ ةدودلا بلقت مأيا ةناللين

 ةروصلا هذه ةيس يتبتف اهئاضعا يقابو اهنخجإو اهلخرا هنه ىرب



 5١ه

 نرم لالا ةفئاط هيف ابعضت اهدارفنأ ان تن

 7 ليشمل ضيبلا اهيف عضوي يبل 3 2 اك لحتا
 نم تلاع ا. ثانالا ىلع لمتشملا اهيف عضوي يلا نمربكا روكذلا
 ضارقالا فارطا ة دجوبو هئانا نم ريكا لخلا ناركذ نأ

 عسي اماردق لسعلا نم اهم ةدحاولا 3 رك رو
 7-3 تدعأ يلا يفو ةليلق اهنا الآ ةرم نيسمخو ةئام اهريغ
 بوسعبلا اهنم جرخ يذلا

 هعيزوت ةينيكو ضيبلا ددع معت لاهلا ن ١ فئاطللا نمو
 نم هبسح ىلع تويبلا ينبتف اهيف هللا اهعدوا ةيزيرغ كاردأ ةوقب
 اتعضو ةوف تاقوالا فالنخاب فلدخب لاعلا لمعو رت نأ لبق
 اهلغش دادزا فيرخلا لصف ءاج اذاف لقيو فيصلا يف فعضيف

 رم اك جرخي نأ ىلا هدهعتلو اضيب تويبلا ًالمتف اهداهتجا رثكو

 ةديدج مأ هيفربظ ن ناك رعت و ةريثك روكذ هنم جرختو

 لاهلا نمريثك اهعبتو تجرخ الإو اهلتق يف ةيلصالا مالا تدهعجا
 ام اهب فدحإو هب تقلعت عرز ةماخوا اتضغ ثدجو اذا ىتح

 ةيلخ م تعضوؤو رذتتيح تذخأا ناف اهتعاج نم اهعم جرخ

 لبجزا طئاح وأ ةرجحت يف ةويخ ىلا تبهذ الأو اهترعو اهتنطوتسا

 امعإوت عم اهب تماقاف
 نم مايا ةيناث دعبف ةيلصالا ةيلخلا قف تيقب يتلا مالا امأو

 ام رظنتو اهرمأ فشكت اهناك ةيلخلا لوح رودتو جرخت اهروبظ
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 كلت نم اهعمرضحت عرللا جرخت نيح اهاف كلذل اهرضحتست
 مزلي ام لسعلا ةدام نمو تويبلأو 0 لمك مل ام ةداملا

 ل ا
 اهعيمجو أريغص اهظعمو اريك تويبلا 0 لعبتو لسعلل

 يف عايض مدع يف لاكشالا عفنا وهو سدسملا لكشلا يلع ةينبم
 هناجيس هللا ملف هلاشما ىلا مضنا اذا هيف ذختل يذلا ءاضفلا نم

 الو اًميرم الو اريدتسم هينبي الف هتيب ءانبل هرانخي نا لحتلا ىلاعتو
 تلك هش ى دج ل لكشلا اذه ىف ةصاخ انكم لي انيح

 جرخت عيرملا ناف هنم برقي امو ريدتسمللا اهإوحأو ءايشالا عسوأ نأ

 ىتح عيرلا كرتف ليطتسم ريدتسم لحتلا لكشو ةعئاض ايإوز هنم
 0 جراخ تبقبل ةريدتسم اهانب ول مث ةغراف ايإوزلا ىقبت ال
 ةصارتم 0 اذا ةريدتسملا لاكشالا ناف ةعئاض جرف

 برقي سدسملا ىوس لكش اياوزلا تاوذ لاكشالا يف سيلو
 دعب 1 ال ثيحب هنم ةلمجلا صارتن مث هاونحالا يف ريدتسملا نم

 نا لخغلا ملأ يذلا لكشلا اذه ةيصاخ هذهو ةجرف اهعامتجا

 3 0 ال يسع امات هعضيو هيلع هتوبب يبي وهن

 يمدنه سأيقب

 تويبلا نم نانتصالتم ناتتبط صرق لك يف دجويو

 ةجاحلأ تقو ىلا اهيف رخدي لسعلل نزاغت توببلا هذه ضعبو
 كك ا يل للا عن ع
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 مقيد اهمزلي لب هتيلذح نم رع الف ةلنم ءاعشلا يف دربلا ةدشل

 ىسكاو عيبرلا لضف ىتا اذاف اهب يذلا لسعلا نم لك 7

 يودلا ن ه رثكاو ىرال جرخ روهزل او ةرضخم اب ضرالا
 نع ةايز شيل هب ولا نا ئاججلو ل

 رغصا شوا ريشرشع ةيناع لبا شيعق دق ى ؤنالا نإورهشأ ةثالث

 35 فال ةرشع لك دجوف نزولاب تريدعا دقو ركذلا نم

 راهزالاو تابنلا نم عمشل |و لسعلا عج هنف ريثك اهلعو رم اك

 اهيف هراخدإو صارقالا .نويع ىلع هعيزوتو ةيلخلا ىلا هبلجو
 نرويعلا كلت ىلع هعيزوتو مالا هضيبت يذلا ضيبلا دبعتو
 كلذ نه جرخي ام ةيبرتو اهب قيلي لحم يف هنم ةدحإو لك عضوو
 اهيزغتفريغصلا دودلا ةئيه يف جرخت نيخ لمتلا راغص نم ضيبلا

 اهسفنب يعرلل ةيلخلا نم جورخلا ىلع ىوقثو ربكت ىح اهدبعتلو
 تراص ثني تدعشإو تريغت دق ةرارحلا ةجرد ثدجو اذاف

 ود الاس ايجي فور و تلق راعملا نهرا
 هذه نمو هديدجتو ةيلخلا يف هكيرجتب ءاوحلا ةجرد ليدعنل اهب اط

 ةعابجلا قاب ا س تقو ةرافخاو ةسارحا رماب موقت ةنعاط لاعلا

 ةعابلا ثيبف ةديبلا ةيضيللا نياق ةييصأر ناد هيلا
 ا مزتلت ةفئاط أهنمو هدرو هدصو ا

 عمشلا ةدام يف ةجزل ةدام م توببلا يثو نويعلا نم اهيف امو



 ها

 دقف ولف هتيبرتو هلسانتو عونلا اذه ءاقب يف ةرورض مز ال روكذلاو
 عاون | نم هريغ فالخب اهيف ام ينفو ةيلخلا تيرخل ةنالنلا هذه دجأ

 ضل ون فكي هان لليل
 يش يقل نا .عونلا اذه ة ةنالتلا هزه .موزأ ببسو

 0 0 0 لئيادي ام توقو اعرق ليص# طيات ال ةكلللاك

 ا ا نك اداب ]نم اطيح اهوايام لق الدكت الو ةينكلا

 سدّ وحن يفو اهرع ةدم اهتيلخ مزلتو اهضبب ضيبت اهنأ ىوس اه

 اهتيرذ قزرو اهتزر ال لصحت مدخو لاع ىلا تجالحاف نينس
 راي عفادت ةمح اط سيل كلذكو ميما سلا 00

 ةيبرخ ةلخ اهب عقوول ثييحب ة ةأرجلا ةليلق فوذملا ةري ةريثك يب اهسفن

 اهتوطس نم أرارف ةيلخلا لخاد اهنم تيرهو اهتاقالم نع تنبج
 ةلزنمب .ةهج نم ا يف ثانالا ةيقب ىوس اهنع عفاديو اهيقي الف

 عم اهنوك عمو لاطنالاو دونجلا ةلذنب ةهج نمو لاغلاو مدخلا
 0 علا ةياغ اء ٍِى أاهوق نيب 3 ةبانملا تللَج ىبننجالا بس رغلا

 وو دنا لوطا ةايبالا ىلحا و وتركنا انس اي
 0 ةنالدلا فانضالا دوجو 2 ةرورضلا هجو اذهف مالوالا

 اميراقثو هينيع ربكب :عونلا اذه نم ىتنالا نع ركذلا زيمتيو

 اذطو اهب عسلي ةمح هل الو عملا عيجل هيلجر يف ةشرف هلا سيلو
 ىلا فاعف نف وريغ لامك ىالدللا فانهم ةكيرملا ناك لريكي

 لدتعم ريغ ءاوطاو قفإوم ريغ ثقولا ناك أذا هنا لغلا نش نمو



 هرا/

 ةدحاولا ةيلخلا ةيس عبدجي دقو ةشيعملاو ىوأملا كرو ريك

 ام اهنمو ردان الا كلذ نع ديزي الو افلا نيعبرا وا نيئالث وحن

 ضعب نع هضعب ًالزعن 0 دارفنالا فلاي
 كنيس نم كرم ناك هر ىلا قر زار نول الشمل هلع

 اهب عسلت يلأ ةربالا ينو ) اهتمح اهنم ةريخالا يف دقعوأ تافلح

 صنت ليوط موطرخ اه يثو ( نايزلاب ةماعلا ناسل يف ةفورعملا
 اهلرب 0 دعو لسعلا لغل هجادحت اماراهزالا رد

 مزلي ام ضرالا تابن نم هب ذخأت ةشرفلا هبشي ي 0
 عمشلا وهو لسعلا تيب ءانبل

 هعاكحإو ةيلزنملا -هلاوحانيبدت يف : نامتلا ىلا ترظن اذإو

 ةذفان ةسابسلا ةلماك ماظنلا ةمات ةنطلس ةيعرك هارت ةيسايسلا
 ماكحالا

 الل يهو ةثج اهظعإو عيبجا ريكا يش ثانالا نم ةدحإو اهنف
 ةيلكلل ةراغ رادح اكيبابظو هجوسللا اط لاهو هاك 3
 الو دافسلا بلطت ال ثانالا ةيقبو اهضيب ة ةراكب لسا راثك

 نطولا نع ةعفادملاو ةمدختإو لمعلا اهيلع ةلمع يف انإو ضيبت
 سيلو اهب لتاقثو لضانت اههنذ يف ةبكرملا اهتمح اهحالسو نكسملاو

 رالا عقلت اهيلع روكذلا ةفئاطو ركذيس ا ةمحروكذلل الو مالل

 ؛ از
 ةلمعلا ثانالإو .ةكلملا مالا يل ةئالثلا فانصالا هذه دوجوف



 كيلا

 ةبسنلاب .:رامزلا هب داو لو ناسنالا تامولعم اف هتوقو هلوحو
 علطي فيكف دوجوملا ىلا مودعملا ةبسنك آلا هناجيس هللا تامولعمل
 هدما نا الا راجبلا كيتاه رهوج جرختسي وا رارسالا هذه هنك يلع
 هتيانع نسحب هلمثو هتناعاب هلل

 نوعب رالاو ةعباسلا ةرمأسملا

 لاا

 لحتلا ةروكذملا تاناويحلا نم هددصب نحن ام ليبق نمو

 نوكي ةرم لوا يس كلذك هناف دهشلا هنم ينبغو ةدهاشن ينذلا
 هلو ةمولعملا ةروصلا ىلا بلتتي كلذ دعبو ربكي مث ةريغص ةدود

 باجملا بهتلاب يضقي ام هروما ماظنو هتشيعم ردبدتو هنيب بيترت يف

 عومج هنم فلاتيف هضعب ىلع عاتجالا فلاي ام اهنم عإونا وهو



 را

 كرا ىلأ اييلع ىتبنف ةريخألا ةّئيملا يفربظت ىتح اذكهو هنم جرخت
 أم“ ةكروط رعيغت لع هيلغ ربظي "ال لرش "لشعب و اهب كلوت

 هذه ؛لك هيرتعت الو ةكرحلا كرتو نوكسلا نم هركذ انمدق
 انقل انرتفا وتس صيلنا) تليف اك

 0 كاف تسر رسل ابت مدنلا ضاحك
 نوكسلا ةلاح هيلعربظت نا ريغ نم يلاونلا ىلع اهيف لخدي
 كلذو ةحنالا دوجو مدعب ةيدودلا هتروص ملعت امو ةروكذملا

 قبل اب فورعملا ناويحلاك

 ةذحإو ةلاح ىلع ةديدع نينس ىقيي ام ةيئاللا ناديدلا نمو

 اذاف كاملا مرو تاروداقلا رم مال رقم يفقاع يرسل

 شيال ةنبطلاا هيل كلان يف 'نيظو ريالا ةروضلا "ىلا لوح
 ضيبت نأ دعب تومي مث ةعاس فصن نع ديزيال اليلق انمز الا

 اهضيب هنم قنالا
 يفو اهأر وأ اهرقتسم يف يو تاناوبحلا هذه يف لمات نفث

 ا و وام تا
 نم هيف يليغتو هب ربظت ايف رظنلا عنإو اهرغصو اهربك يف اهفالدخإو

 تفصاولا فصو وذي اه ةزرطلا ةرخافلا ةرسحتسلو نا رالا
 شوقنلا نم رهاوجتإو رردلا قتورب يردزيو رظانلا رظن فقوتسيو

 نرداملا اهعدبمو اهلا :ةيبوبرلاب نعذا ةثيصلا ناولالاب ةيرغلا
 هلع نم اريثو هتظعو هزع لالجل عضخو مكحا ربدملا يظعلا

ّ 



 مغ

 روبق هي ىرع يقلأ ىتوملا 5 نفكلاك اط نوكت ءافرز ةدام يف
 اذه تقرخ نيعملا تقولا ءاج > اذاف :سيرصللا نم نيمدقالا

 بيرغلا نمو ةديدجما رولا يف تراصو هنم تجرخو نفكلا

 للخ ىلدا ةقيقدلا هئاضعال لصحي نأ

 ىلوالا تاقبط ثالث نم اًبكرمربغلا اذه نوكي ام اريثكو

 نم ةينانلإو اهقوف نم رطملا قلزني ثيحب ةعوضوم دإوم نم ةيكرم
 مسجلا ةياقول شو اهضعبب ججازتمالا ةديدش ىلوالا نم فطلا داوم

 مدقت يذلا ننكلا وا بولا يف ةقلاثاو ةنوجبلا ضراوملا نم
 هكذ

 هلاوحأ عبتتو قيقد يفاب فورعملا ناويحلا يف رظن نمو
 الل ثالث ىلا ايف كفي تارم ثالث ريغم هدعو هلاكشإو

 هنأ نظي ىتح ةنبلا ةهباشم ىرخالا نيبو اهنم ةدحإو نيب سيل
 ال0 ا ردبا نير منازل ىف هللا عب تارم ثالث صو توب
 نم ةزم ةرهاظلا ةكرحما 0

 لاقتالاب ةيفخلا هنالآ ةطسلوب ةيناويحلا ننلا اهيف لغتشت نمزلا
 اهتنلخ لصا نم ةدودلاف 7( ةروصلا ىلا ةيل اكلأ ةروصلا نم

 اماكن ايلا بلعتو الل لوخت ىلا روصلل 00
 0 قوف اهضعب تائيهلا ةنلدخم باوثأ ةثالث يف يف

 عدلا ٠ اه هيف 00 ١



 هرم

 : يق الا تحت ةيلوالا اهنايج ةذم تيفق نأ ده اهنا اك" هبرقلالو

 شيعتو هيف جرم وهلا مسنو وجلا ءاضف آلا بحت ال تراص نيطلا
 قي هيلع: ردق الو هفيطت ال لبءالا تحت فكل نات الوهن
 نفريب ':ةيسانم الخ لاخحبا يف تكلط ةظحل هلحت مق نأ تفلك ول

 يلاتاناويكلا نم الاثم“ كلذكو ةلوالا 0 ةينانلا اهتلاح

 يذلا ةيذرمزلا ةنجالا اذ ناويحلا ناف اطاكشإو اهعابط ريغبت

 ةدود رم هلصا هنوظعي نويرصملا ناكو نارعجلاب ماوعلا هيممن

 هدا صر يب

 لوا وهو وطسرا نمز ىلا كلذ نولهجي نومدقالا ناكو
 سدخلإو نظلاب اهيف كت هنأ الا ةلاسملا هذه يف ثلا باب تف نم

 رثك اهيف رظنف ةريخالا نورقلا هذه ىلا كلذ ىلع الا رمتسإو
 . كيبل اذه نع ناويجلا نا نقف نييعيبطلا ريهاشمو "اوكا و
 ذخاي مث ةربغص ةدود ةّئيه يف ةحخالا نع ار نركي نا نيج

 داوملا نم ةريغو شيش ضع لكاي مجم 0 أ. كلا 2

 مدعو هبوث ريغ سبل رمملا نم ةمولعم ةجرد غلب اذا قح ةيضرالا
 (اقيف ةزيقب 3 نفو تاه دغ هناك هرقم يف 'راضو ةيلكلاب ةكارجلا

 /ءال يلا ريبدتب ةيدودلا لاوحالا عيمج اهيف مدعتت ةدم كلذك
 فكزيحانج تاذ ىرخأ ةروص يف كلذ دعب ربظي م هن دجال

 ةدودلا نأ دهوش دقو زول عقرفب ةماعلا دنع فورعملا ناويحلاك

 ةفمام نيجي ةعطقك نوكت اهرقب اهثبلو اهيكرح عاطقنا لاح يف



 ةرمآ

 لاؤحا ةفرخلل يتيلكب .ليما مكترضخ لثم يفا بوقغي لاقف
 خيراتلا ب دك 3 ارق يف يرع رثكأ تيضق كلذلو تاقولخلا دارف

 معادهاشم جانت ذيفعسال لييقلا اذه نم ةرثك لئاسوبو 0

 االإو لاقلاو ليقلإو ةلاطبلاو لسكلا يف تقولا عايض نم هب
 لادجباو

 مث ةروص يف ًالوأ قلخي نإويحلا نا ةداملا هذه يف لعلا ةياغو
 ةياحراعلا نو هللا ىلا مث ةيناث ةروص ىلا بلقتيو ريغتي

 يش هيف تيب ال يتح اضيأ لاوحالاو عابطلا 0-0
 ةرذق ةدو ل 0 هلاوح

 لجرلا نم هرارق هيف اج ةزوعتسم رخل عاق هي كرا 9
 2 اع الا كارد |. دلال هز دريعملا تيفو" ضخ نيطلاو

 نم نصغب قىلعتو ل 0 هدام ل

 ةنيرط نومك لقت و ناديدلا بوث نح.ليغي كلذ دسف هنا
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 تجرخ فيك ر ظناف ءاشي ثيح ىلا ءاوللا يف اهب ريطبف ناجرملاو
 ةيئاوهطلا تاناويحلا ةفض ىلا ةئلوالا اهعاذ نع ةيئاللا ةذودلا هذه

 اهتشيعم لاوحإو اهعابط عب ريغتت ركذ اك اهتزوص ريغشبو
 رجلا عاق يف ام اهراذغ ناك نا دعبو اهنالاخ رئانلو اهتاجاينخإو
 ةأويع ال تزاص هنع يغتسل د هلم الو اباد هاعرت نشيشجلا نم



 هر١إ

 كلذو ةيئيطنطسقلا لها اهلعت مماعرئاد اوعسوو اهتعانص ونقثإو

 نرقلا ِق ايلاطيا لها م داليلل نم نعاداسلا نرفلا طساوأ 2

 ثلاثلا نرقلا يف الأ اسنرف لهال اهتيفيك لعت لو هنم رشع يناثلا
2 

 0 0 6 و ور

 3 وعل رالاو ةئداننلا َ رماسملا

 قفد وبا

 يف انضخ ام ريغ ضرالا تارشح يف نا ينغلب دق خيشلا لاق
 نم لقتتت رخآ تاناوبح خوجلا ةضراوزفلا ةدود نم هنيدح
 كدبع ناك ناف كلذ ةيفيك تفرع ول يدوبو ةروص ىلا ةروص

 ةفرعب فغشلا ريفكيناف رومام ريغ هتاهف حرش ديزم ىنعملا اذه يف
 رومالا هذه لاثما



 +6 رع.

 ايحابب ةيليد م : زفلا هد 1

  عفشتي هبت كلاب اهريغو :

 هعمم ال نابل ةمالع بوقعي ريظاف ثيدخلا لقان لاق

 تراصو ةدودلا هذه ةيبرت ةدام ضرالا راطقأ يف رشقنا دق لاق مث

 تربهعشا دقو 0 منان ”رتك دع لذ انتم

 ظ هلو اعاستأ تعسن او اريك اراهتششا ١ ,وروا دالب يف ريرحلا ةعانص
 اذنعا اخ عنصي راصو 0 هلع ةيفيك تعونتو ةهظع ةياغ ىلا

 بصقلاب ازرطمو اهريغو فوصلإو نطفلا نم هريغب اطولخمو

 ترثكو نييزتلاو شقنلإو نيسحتا نم عاونا يف بهذلاو هلا
 ما ةسنا ارف ةكلم يف دجوي هنا ىتح ةطرفم ةرثك هلممل ل اونالا

 وم اهيف لصحتلا هه علني الان يبخو نييثام رادتم لاونألا
 تاكنرفلا نم نويلم ( 140 )وحن 15 اجوسنم ريرح ا

 لا يدا ذاق انريزم نيمو نيام خريلكنالا دالب ف غليبو

 ١ ايراررأ كلل اع نم اهريخ ف لصحتل امزيلكتالا دالب لصخت

 هتراجت ف ايرتكا ردزرل تناك نإ هنعانص يف كلاملأ ظظعأ 0

 ' تاليه كليف .نيصل ١ لهأ دنع ناك ةدونلا هذه ةمرع لذا

 ,:رم لوأو سانلا رئاس نم مثريغ ذخأ مهعو بابكم

 تركذ ايف ببسل اضاع منمو دش لهأ منع ذخأ
 اهونست دنهل لهأ نع مهلا اهذخا 1 ةيدنمل ةدودلاب اهعيمست نم
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 نيرينالن اسبخ اهل تكح + .نرينول اهيولب تلدبتسإو
 مرسلي دعب .رم. ةيقثل © تريباب اليو .. كم الب

 رنيئجاح شقنلاب تغبص دق د :فنسييعلا ةلويكم تجرخت

 0 + امم ةليض ةريمق

 ليلا بر الا انني ام + ينردرإلا طاف ماد ا
 رنبع لك لك ىدرلا نا

 لش دقو بولقلا توق هباتك هب يكلا بلاط وبا لاق
 ةلهجج نم هسفن ىلع مسني لازي ؛ال ويلا دوس محا نيا هاف حس

 اهرو هريغلزقلا ريضيو هشفن لعتيف ضاخم ل نوكي ال ىتح
 هنم جورخلا ديرتيف هلع فتليزقلا نرال هت نم غرف اذا هولتق

 زقلا جرخي رفلا عطقي الث توني ىتخ يديالاب زمت اهرو سيف
 غنتو هلامو 0 | يذلا لهاحلا بدتكلا ةروص هذبف اك

 هلوقتي يتسبلا تل وبا كلذ ىلأ راي :ا دقو هب وه يقش امب هقرف

 هنأ تيخ م املأ

 ةلادخغي لاذ 7 قم
 أد خت رفلا دونك دوذك

 يا ا كلهيو

 رخآ لاق

 هثدم لاما عبجي صيرتملا ينفي
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 اذه يو هيف نم هجرخي امب هسفن ىلع جمنلا يف ذخايف ريرجلا ةدام
 0 10 ديال ةلع نع رابع هميحر ضيا هنيل نركب كلا

 يف هسفن ىلع هطيخ فلي لازي الو.نورقلا هبشي يش اهنم ةريخالا
 ام هيلع لككيو هفيج يف آم ذفني نأ ىلا ةعيراؤا ءايأ ةنالذ وحي

 مايا ةرشع نم بيرق اسوبحم هيف ىقيبو ةزوجأ ةئيهك ريصي ىبح هينبي
 هب بيصيو هجرخي عئام ةطسإوب 2

 هعطقف هعطق هيلع لهسسو نيليف لخادلا نم طبخت فرط
 ناحانج هل قرزأ وأ ضيبأ شارف ةروص ف رو نم جرخيو

 00 يلا روك دلو ارسلان لا
 ا ىلع ركذلا ثحيض دافسلا ىلا خيال هجورخ ديعورتم ةئاثلث

 دنعو نراقرتفي مث ةدم ناهتل* و اهرخومب هرخوم قصلبف اهدفاسيو

 رزبلا اهيلع ىثنالا رشنتف ءاضيب ةقرخ هل شرف دق نوكي كلذ
 ةئامسمخ وحن ةدحاولا هنم ضيبتو !بضيب وهو هركذ مدقث يذلا

 لعفيو ىقنالإو ركذلا نم لك توي كلذ بقع يفو ةضيب
 ا

 : ىأ امري سلا يف كريريرلا ديرا نافرزبلا دير اذا اذه

 عيرس وهو تومبث مايأ ةرشعل جن نم هغارف دعب كلذو موي ضعب

 عزولاو لمت ]و روفصعلاو رافلا نم هيلع ىتخيهنأ لاقيو بطعلا
0 

 ,نيلجر يلع تبد اذا ىتح * رنيموي يف نضحت ةضيبو



 هالال

 عيبرلا لصف لئاوأ يف كلذو ضرالا ىلع بدو ضيبلا نم

 جرخيو هنولو هردق قرذلا هييس ورحل دودلا اذه نوكيو

 يرو نضج يب ىح يف ارورصم ناكانأ هيلا كاش ف

 تلا وزو هلو هك دانع نيسلا هنا لام ت0
 يواحي رزبلا نم مثارد ةرشع رادقم نأ ةبرجتلاب فرع دقو ضبالا
 نم هيفكي رزبلا نم هجورخ لوا دنعو ةدود فلا نيعبرا ىلع
 ظعيو ىىسح يني هناا يقود + ىلا اهرد 1 نق توا فر

 كاذرإو ةدودلا ترص الك عبصالا ردق ريصي ىتح جيردتلاب

 ةئام.وحخ ىلا ريالا زخا يف هلككي ام نصي ىتح اهلكك داز امنت
 ناويحا اذهريغي كلذ ءانثا يفو دحاولا مويلا يف ةقأ نيعبسو

 ةرم لك يف هدلج ربيغت دنعو اموي نيعبر اوحن يف تارم عبرا هدلج

 رجتو كنضو ردخ ةلاح يف نروكيو هلك لقيو ضرمي اهنم
 نم جرخأ هعزن دأرأ اذاف هعسي ال راصو هدلج 20 قاض اناكو

 هب كسمتو هبناحي ام يش يف هنبثي ريرحلا نم طيخ فرط هفوج

 هيلع ىقيض بوث نم ناسنالا جرخي اك هنم جرخيو هدلج عزنيف
 ءاذغلا نمر انكتسالاو دانلا .ةلاحل دوعيو جيرتسيو قيفي رذئتيحو

 هدواعيبف مايا ةعبراوحم دعب ينانلا دلحجا عزن تقو لاي ىتح

 رن 1م جرخيو هعزني ىتح قباسلا هلعف لعنيو فعضلا

 نس هفوج التمأو هدشأ غلب دق نوكي رذئتبحو عبارلا هدلج حزني

1 
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 اهمالاهمواقي ال البقتسم اهاتا اذإو هرج ىلا اهب ينو اهلبحيث اهلخ
 را 1 0 ابنه ب اجأ ةيلدلا هذه ناش نك دلطت
 يف هلو هالعا ىلا هلفسا نم اًطورخم توبكنعلا تيب لثم اهعبجت
 سيواونلا عضو لئاوالا تملعت هنمو عبرم باب هتاهج ىدحا

 ماتومل

 نوعب رالاو هما ةرماسملا

 رقلا دود

 تا افي يو ردنا كوك فصلا تاني هزه بيك نمو
 ةضرأ يف تركذ ام وحن ىلع نربحانج اذ ارئاطريصت اهرع رخا
 عيدب نمو ضيا ةيدنهلا ةدودلا ةروكذملازفلا ةدودل لاقيو خوحا

 نا رهاظلاو ١ دود نوكت مث نينا رزب لثم 0 نوكت اهنأ اهرمأ

 جرخو كرحت هنابا ءاج اذاف ناويتحلا اذه هلخاد يف ضيبرزبلا اذه



 آلَ

 لوطي ةحرشو زينك يش اهلاكشإو

 نانو دف نت افو بتي قانق اهلك لأ ةلسو ذك ناكر
 ىلا ماقملا اذه ف مالكلا اًنَرخا 00 ديرت كنظإَو

 ارضي م ةدلوؤ انونزكتالا ن | ىارف ةلحم ىلا ثلا ماقف رخأ تقو
 تُئاَع يف ةفاسلا انعطق دنقل بوقعيل ل ةهرب ساجن دعب

 نم ينعي ال ام يف ركل نم ىلوأ وهو اهاندرس 5 اهانسرد

 رورسلاز يفك ينرسو يرطاخ حرش اب ينتفحتا دقو ورمعو ديزرمأ
 عئادبو هناجمس هللا تاقولخت يف رظنلا ىلا يلق عمابخا ليما يناف
 لتراسالا  رتيعي كلذب ذأ ةرهازلا هتعتص بئايغو ةرفابلا دتردق

 هبر هنع ىضريف هبلقو هبلاقب 5 | عيج هيلا اضوفم هبرب اقراع

 يل تركذ اب تركذت دقو هبي هأر نم لك بلق هيلع فطعيو
 هيلع ناولس هلل ا ضر ا ةبات بشخلأ دود نم

 ىتح كلذك يقبف اييلع اًيكوتم ناك هللا هافوت نيح هناف مالسلا

 هتوم لعف ضرالا ىلع طتسف هتاسنم ةبادلا هذه تلك
 اهلعف امو ةبادلا هذه امو ةاسنلا ىنعم ام بوقعي لاقف

 يلع بد ام لك لضالا يق ةبادلإو اضعلا ةانسنملا خيشلا كاف.

 نيدم ا طا ةذه لغق ناك ا نكلو ضرالا

 تفظن ردك ةراكرخ 1 قو ةضرألا ْ نما ضرالا ة ةباد

 تبن ةنسرمملا نم اط ىقم اذاف قرؤلاو ٍبشُلا :لكات ةسدعلا

 نم اهتايف اهنم رغضأ وهو اهودع لقل|ق اير ناحانج ا



 هسا

 عسو ربك امككو اطبشلا او ماكحالا لاك عم هب طيحي اًكسم اهكبس
 8 011 را راغ نما فسح رسول د ف

 هل يف هريغ تعنص اهتيب نم هتعنص ام اهنع لازإو اهنشك

 يلا

 راق نب ةعطق ىلع عضوول هنأ عوبلا اذه رمأ بيج نمو

 د ول و
 اذاو وجا ةضراب ةفورعملا يه ةدودلا هذهو 00

 نيحانج وذ رظالا عيل لكشلا فيرظ نإويح اهنم جرخ تنام
 وبا ةماعلا دنع هل لاقي يذلا ناويحلا عاون | نم وهو اميريطي

 ةضرالا بنتك ١5 قيقر بشي ىف كل نابيد ِك انهو قد

 داوم هينبتو فرأو 01 ا دا نم اكسب اه لمت لب

 ا سر رس للا ا ا ا رع
 ءايملا يراجع عاق هي اهب ريستو اًكحم ال اهسفن ىلع اهغلتو اهفارطا

 ةيذيلا
 بقثن ةريغص ةذود يثو صاصرلا ةدود هلك اذه نم برغإو

 يكس /اهاككسل فكي ام ىلإ هتتع نم تلصو اذا ىح صاصرلا

 صاصرلا هي ةنككس ةدودلا هذه تيجو ام اريثكو تنكسو
 ةيندعملا ئافصلا لكات دقو ةيركسعلا دورابلا شيطارخ يف جوبضوملا
 ةدرابلا دالبلا يف ٍفتسلا ىلع عضوت يبلا

 اهئابطو اهفاصوإو ةريغصلا تارشحلا .عاوناف ةلهجابو



 هال؟

 ديدجتو روسجلا ةيوقث يس ةريثك لوم فرص كلذ ىلع بترتف
 غشا

 نداعملا ءادصل ةيعيبط ةهارك عونلا اذه يق اىأر دقو

 ال بر م كف ام يش بشلل غم راك وف راع

 ا اف روعي اىذاضا هلم للف
 0 اذهو هم امارعشلا نساعلاب' نقلا ننكر ظلال
 ةراحم لخاد هس 7 ةدودك وهو راخملا عاونأ ةلجج نم ضيا

 ٍقابك ضييبلاب عونلا ملئاصو هي ظ

 نوكيو ةرضخما ىلا برضي رفص | هنولو لكشلا يورك هضيبو راخن

 رعش هل ربظي نمزلا نم ليلف دعبو ةريغص ناديدك هرمأ لوأ يف
 يف لخدو اهبقثو اهب قلعت ةبشخب رثع اذاف ءاملا يف هب عم قيقد

 هتياغ ىلا هغولبف راحلاب ىدكيو اًئيشف ايش اهيف ربكيف اهفوج
 عونلا اذطو هجراخ ال بشخلا لخاد هس نكي هنالا اكسو

 اهدع يف لوقلا عسقيو اهحرش لوطي تايفيكو صئاصخ هريفك

 هنأ كلذو ةبيجع ةداع هل بيرغ يئالا ناويحا نم عون كانهو
 0 0 | ىلع ليات
 رش اهب يقتيو ءاشي ثيح ىلا اهب ريسيو اهيف كسي مث نإويحا
 رخآ عون كانهو هنصحب .رصحتبو هعردب لتاقملا يفي اك ودع

 لعجي نا هناش نمو ساسحا وذ عبطلا فيطل اضيا دودلاك
 هل هل لعجت ا رمعيف جلا ضراوع هيث ةياقو هسفنل



 هالآ

 نع لت رجلا تاناويب ةليجلابو يئابرهكلا أرضلا اذنه ىلع
 بشلا فلاي هنال بشخلا دودب ةراجلا دنع فرعي عون انف رصحلا

 1 ىلا 2 لكا اك هلكايف ءالبأ يف نزك رينلا

 كاي دل مناك الإ كليار ا علا بدلا قر 1 ناك ران د

 هك تتاح نه يرحل يف كلسيو تغلب ام ةغلاب هتبالصب

 نوكترةواتو ,بشحلا فايلا هاغقنال ةعبات: نكت يرابخ ةفلتم قرط

 رهاظ ىلع ىريال كلذ لك عمو ةفادخم ءاحنأ ىلع ال ةعطاقم

 رييغت الو فلت ىلدا بشخلا

 هل هضراع ىتم نإويحلا اذه نم دحاولا نا دهوش دقو
 ةييجب ريغ ىلا لدع هيف رارقتسالاو يدالا نم هعني عنام هقيرط
 الا نامل اكفلج ةينيكلا هذهيو هرتخ قيرطب ههرط طاف ال
 د1 ريا املج 0 ءاق : 7 هفوج غرفيو

 لل نما غلا الماك بعتتلا اكللذ' قيزرإكب نان

 ةفصرالا او رطانقلاك ةيعاملا الا ا عضوت لا دو

 اب طقسيو قدنيف اهلقث ةمواقمو ابامح نع ةرورضلا كحب فعض

 ناويكلا اذه تكد نقبل رم ريقك تلت دموي دقو هيلع

 تلد تايلتلا كلما تداك دالملا نم اعلا نزرتلا قو
 روس ف عوضوملا بشخلا يراك" ةناف 0 0

 لوعضت تداك ىتح ةعارزلا ضرا نع حارجب أ ءام عنلل ةلومعلا

 بطعلاو ليولاو برحا اهلهإو دالبأاب لحيو ةلحلاب لوزتو



 هإلا

 نم جرخيو لمرلا ناويحلا كلذ ىرخيم لا نم ةضبف رجم
 ءافو مهم تلفأ نا هناف هيلع ضبفلا ىلا نوعراسيف رخا لحم
 لكشك ناوبجلا اذه لكشو ةيناث ةرم ةليجلا هذهب هيلع نوردقي ال

 هابل اب صبي !مادحأ نإنتف هئاشغ ةيابم ف هلو ينارطصا راح
 ايج ني لالا اهل نيك نم هيف ام عت الا
 1 هنم ”نريعتكالا صالختسا دعي 0 ٍفِذَقي ةيناثلاو

 دارا عضوم يا يف 0 عون راح نم سنجلا اذه

 لا عيار ناوبعلا رار را نيطلا ف
 نبب هل [هييشت رابحالا يبغل هنومسي 0 تناك امم ضرالا ةبالصب
 تك ناودحلا اذهو غلاب ةفورعملا ةيفيكل اب دورابلاب راحالا عطقب

 اذهب ءاضر الو هرفح ةينيك دحأ معي لو هرج ةلظ يف هتايح لوط
 هتايح ةدم سبح لا

 عرار ةتاقؤ رو يلو طلعوا قول نعي نيبلل اذه قو
 صن اهابحا ندين رج بيض اهنم جرخي ةقيقد ماع ضي

 يو هرهاوج نيب للفلا ءاوملا نريصكا جارختسال مزإللا ءال
 يذل اك هصاوخ ذخا ٍدِعب ءالل اذه ارب فذقي ةينانلاو هئاذغ 4

 يو هلجر اهنم جرخين ىلوالا نم ظلغا ينو ةيناثلا ةجتنلا امإو هلبق
 ةيهارك ريغ نم اعين هنولكاي تاهل كلت .لهإو ةظيلغ ةريصق
 ءوضو ناعم ةلظلا يف عوبلا اذهو ملكام تاذلتسم نم هنودعبو
 دهوش اليل قيال نم .دعنلا ملكا انا ىتح ليللا يف دهاشي يئابرإ 31
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 نوعل زالاف ةعبارلا هر ماسلا

 هرتاغو تشنحلا دود

 فيل ًانلاب ذرقأ هنأ تح ليوظ راحلا ىلع مالا بنؤقعي لافق
 ارورغم اًثيشريلا لحاسب موي تاذ تيار دقو لج ةريثك هعاوناو
 آلاخر هنتع تل اسفربالا ءاسنلا هيف عضت يذلا ربملا ةئيه ىلع لمرلا يف

 نا ةثداع نمراخلا نم عون هنأ ينربخاف ةفحلا كلت لهأ نم

 ةيظورخت لج هلو رثكاف نيرتم رذقب ِهقّعَبَو لمرلا يف هرج رثخي
 هرج ف ىلا عفتري نأ اهتطسإوب هل رسيتي ةل اطتسا اهرَخآ يف ةظيلغ

 ةب نكو لاخلا يف عجر يف داب س «ا هيلا ل رف

 نرع ( هراسحنا يأ )رجا 0 املا
 عيفاتف اهنم 3 لئزلا يف ةربْغَص قورخب هرجج فرعي ضضاشلا
 اهب هيلا ىدهأ هرج ىلبا دوعلا د ٍداراو رجلا قا اذاف املا نم

 قوف ]وعضو :وداطصيل هرج نم هوجرخي نا نودايصلا دارا 1



 نو

 تبا كلملا دبع نب ناملس ةذم.قفإوي خيرابلا كلذو هتدم يف

 ثلانلا نرفلا ىلا رصم يف ةيورضملاريناندلا تناك اذكهو نإورم
 هللا ىلص هلوسرو هللا مسا ريناندلا ىلع شقني لزي نو ةرجتلا ن
 الل راصو كلذ لطب مث ةرجحتلا 0 نرقلا ىلا 0

 ناك كلذ نا لامقيو دالبلا - انلإو كولملا | آلا مسري

 5 ةرجلا نم 711 هلع ا دارم ناطلسلا نمز يق

 :رالا ىلع عقي ابر مثردلا وأ رانيدلا نا ىلا رظنلاب ناك اذه
 20 ةفيرشلا ءايمالا ٠ نم هيلع ام ةنايضب نوأهتي نم دي يق عفي

 نم لوا نا لاقيو دوقنلا ىلع اهشقن نع اههيزنت ريدخاف ةينارفلا
 ١١؟ ةنس يف يسابعلا روصنملا رفعج وبا وه دوقنلا ىلع همسأ عضو

 ةرجحتا| نم
 هلا ارق فل رايد ا تامه اع را نرخ 07

 قيرطلا ظعم هب انعطق فيرظ ثحبم وهو راخنإ اذ راوالا تح
 ا «اتسايزب معلا نفل ا

1 
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 فيدحلاوا نارقلا نم تارابع دوعتلا لع بتكي يذلا راض تقرلا
 ميدق يهالسأ رانيد دجو دقو ةيمالسالا تارابعلا نم اهريغ وأ

 اهتروص هذه اهضعب تحت رطسا ةثالث هيهجو دحأ يف دجوف

 يلع يذلا كلملا لواهن برص قاودللا كك للا
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 يفلا ماردلاو ًالافثم مالسالا لبق اهنم هردلا نزو ناكو برشإو
 ليقاثم ةسمخ نزو ةرشعلإو ليقاثم ةتس اهنم ةرشعلا نزو ناك
 دبع كلاش لونف سراف شقن اهشقثو لاقثلاو فافخا ةريسلا يف
 بتكي نأ هنع هلل دوم . ىلع نب دمحم هرمإو كلل
 لماعتلا يف سانلا ىلا مدقتي نإو مالسالا نادلب عيج يف ككسلا

 ماردلا نرم ةكسلا هذه ريغب لماعتي نم لتقب ددهتي نإو اهب
 داعت ىتح لمملا عضاوم ىلا درتو لطبت نإو اهريغو ريناندلاو
 مورلا كلم لوسر درو كلملا دبع لعفف ةيمالسالا تككسلا ىلإ

 دقو هلعفت نأ تدرا ام كعنام لجو زع هنا لوني كلزب هيلا

 تلكيلا ل اطيايو اذكو اذكب .داللا راطقادق ىلا ىلإ

 هب تددهت تنك ام لعفا 0 ليقف ةيمورلا زورطلأو
 ينال هبلا ثبعك اب هظيغا نأ تدرأ اناال لاق برعلا كلم
 لعفأ الف نالأ اماف مورلا موسرب هريغو لاملاو هيلع ارداق تنك

 تبثو لاق يذلا نم عتتمإو مالسالا لهأ هب لماعتي ال كلذ نإل
 مث ويلا ىلا هنع هللا يشر نيسحلا نب يلع نب دبحم هبراشأ ام
 | 2؟فرصت ربسي عم هأ ) مدخلا ضعب ىلا مردلا ديشرلا ينعي بر

 ةنس يق نإورم نرب كلملا دبع دجو نامزلا ةارم يفو لاق
 هلبق نرم ةنس ةثاعبرا ةده نم ةيورضم ريناند ةرجتلا نم اله

 ةديدجريناند اهبرضف حورلاو تنالأو بالا مسا اهيلع بوتكم
 كلذ نمو نارفلا نم ثايا ضعبو هلوسرو هللا مس أ اهيلع برض
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 هتتتنل مرد فلا ةئائلثبو هزاهجل مرد فلا ةثاب هغتمو امركم
 ةربخأ هاقإو ألق لع نب دمحم ةافإوم ىلا هدنع لوعرلا حيو
 سيل هناف كيلع اذه عي ال هنع هللا يغر دبخم هل لاق ربخلا
 دديغ أم قلطيا نكي ل لجوزع هللأ نأ اهادحا نيتهج: نم قشن

 دوجو ىرخالأو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف مورلا بحاض هب
 نويرضيف عانصب ةعاسلا هذه يث وعدت لاق يه امو لاق هيف ةليحا
 ةروص اهيلع شقنلا لعجتو 0 1 اككس كيدي نبي
 هجو ة اهدحأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذو ديحوتلا

 مردلا ادم يف لعجتو يناثلا 95 ٍيئرخآلإو رانيدلاو مردلا

 كلت اهيف برضت يتلا ةنسلإو هيف برضي يذلا دلبلا ركذ رانيدلاو
 فانصالا نماددع اههرد نيثالث نزو ىلا دمعتوريناندلاو مازدلا

 5 1 ةرشعو ليقاثم ةرشع نزو اهنم ةرشعلا ينلا ةثالثلا

 ازوأ نوكتف ليقاثم ةسخ ثزو اهتم ةرضعو نيفأغم 2

 100 نم اهتزيتف ًالاقتم نيرشعو ادخإو.
 ليست ال ريراوق نم تابغ# بصتو ليقانم ةعبس نزو عيفجلا

 رياندلااو ةرفغ نيو ىلع مردلا برصتف ناَضق الو ةدايز ىلا
 يه انآ تقولا كلذ يف ماردلا تاكو ليقانغ' ةَسْبَم نْوَو لع

 رمل اهيرض لغبلا سار نال ةيلغبلا مويلا اط لاقي يلا ةيورنكلا

 . . ةروص اهلع بوتكم مالسالا قيس ةيورتك ةكسب هنع هللا يضر
 لك يف" ( رومع نون ةيسرافلاب فوتكم يسركلا قضتاو' كللملا



 هده :

 وك ام ىلا زارطلا در نم هيف تبغر ام لثم ىلا كيلا بغرأ ظ
 بتكق ةيدملا درو هبحي لو باتكلا كلملا دبع ءارقف ًالوا هيلع
 تفنختسا دق كنا قررت بك مرا يضنتي مورلا كلم هيلا

 اهتفعضاف ةيدلا تللقتسا كلتوتف يتحاحب ينفعست لو يتيدهو يناوجي
 يسلب فلحأ انإو للا اهتفعضا دقو لوالا كليبس ىلع تيرجت

 ارعلتدلا ىنعب هروحلال راافيلع : ناك ام تالا در
 يدالب يف شقنن امالا اهنم يش شقني ال هنا لعت كناف ماردلإو

 م اهلعا يعين مالسالا فاتنه ريبادلاو ماربلا قرك ١
 هرب ضده: لبق رانايجلف اًقرع كمي ضفرا رمت شما
 انو اب هو هزت ةيزه كلذ لصف نزكير هيج ناك كل را

 هيلع بعص باتكلا كلما دبع أرق ايلف كنيبو ينيب لاح ىلع
 يفدلو دولوم مشا ينبسحأ لاقو ضرالا هب تقاضو ظلغو رمالا

 متش نم سو هيلع هللا ىبص هلل 2 | لوسر ىلع تينج ينال مالسالا
 ةكلمم عيج نم هوحم نكي الو رهدلارباغ ىقيب امرفاكلا اذه
 مهئاردو“ مورلا ريناندب سانلا نيب رودت ةلماعملا تناك ذا برعلا
 :هب لمي ار منم دحأ دنع دحي لف مراشتس إو مالسالا لها عيجن

 . ككلو رمالا اذه نم رخل ملعتل كنأ عابنز نب حور هل لاقف
 تيب لها نم رقابلاب كيلع لانف نم كحيو لاقف هكرت دمعت

 هيف يأرلا "يلع خرا نكلو ثقدض لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 نيسحا نبا يلع نب دمحم "يلا صختتا نا ةنيدملاب هلماع ىلا بتكف



 ه_ .

 6 رارطلا كلذ لاطباب رصمب هلماع ناكو ناورم نيزيزعلا

 رماي نراو كلذ ريغو رتسو ساطرقو بوث نم هيزرطي ناك
 ال هنأ هللا دهش ديحوتلا ةروصب 'اهوزرطي نأ سيطارقلا عانص
 م اذهءانتقو ىلا ةصاخ نتيطارقلا زارط اذهو لاقوه الا هلا
 لاطباب عيب قافالا لاع ىلا بتكو ريغتي لو دزي لو ضقني

 دجو نم ةبقاعمو مورلا زارطب ةزرطملا سيطارقلا نم مللاعا يف ام

 ليوطلا سبحلإو عيجولا برضلاب اهنم يش يبهلا اذه دعب هدنع
 دالب ىلا لمحو ديحوتلاب ثدحلا زارطلاب سيطارقلا تتبث اهلف

 زارطلا كلذ هل مجرتو مول ىلا لصوو اهربخ رشتنأ اهنم مورلا

 لغ نإ كللل دبع ىلا بنبكف اًلقيغ طاشتسإو هيلع ظلغو.هركناف

 زارطب زرطي لزي و مورلل ك انه زرطي ام رئاسو رصمب سيطارقلا

 ادق ياما لفلخلا رس كلمذه نم ناك ناو هئلطبا# جلا ىلا اهوزرلا
 نريتاه نم رتخاف اًواطخا دقف تبصا دق تنك نإو ناعما

 كلحم هبشت يك ع ا و ا ع ب ادب 3

 ام عيجج يف هيلع ناكام ىلا زارطلا كلذ در لعبت نأ تببح

 ضبقب رمأتو اهيلع كركشا ةجاح قالعالا فانصأ نبال طل ناك.
 لوسرلا در هباتك كللل دبع أرق اءلف ردقلا ةهظع تناكو ةيدملا

 الف ضاقت ان اجت دفاع يللا دار هلالقا سال فز هيلكأو
 كتتنظ ينا لاقو كلملا دبع ىلا لوسرلا در ا

 ينإو ةيدللا تنعضاف ينانك ىلع ينبع مو اهب لف ةيدللا تللقتبل
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 منا ثبننك اذه لنم نع عجرت مل نأ هل لوقيو همولي لسرأو
 كلللا دبع كلذل بضغف ابنم ظانغت ةروصب, دوقتنلا ىلع كيب

 ةيمالسأ دوقت ثادحتساب هيلع راشاف ديزي نبأ دلاج رادكشتسإو

 (هل) مورلا دوقت لدب اهب لماعتلل

 وهو ناورم نب كلملا دبع ةجرت يف نإويحتا ةايح يف لاقو
 راقيدلا ىلع ناكو مالمالا ةكتن ريناندلو ماردلا تنص نم لوأ
 يفا وهو ببس اذطو لاق ةيسرافلاب شقن متاردلا ىلعو ةيمورل أب شقن

 يقيببلا دمحم نب مهربا مامالل يواسملاو نساحللا باتك يف تيأر
 هنإويا يف وهو موي تاذ ديشرلا ىلع تلخد يئاسكلا لاق هضن ام

 هَ هقيرفتب رمإو اقش ردبلا هنع قش دق رينك لام هيدي نيبو
 ريثك ناكو هلماتي وهو هعاتك حولث مرد هديبو ةصاخلا همدخ
 بهذلا يف ةباتكلا هذه نس نم لوا تللع له لاقف يتثدحي ام

 نراك اف لاق نإورم نب كلملا دبع وه يدبساي ثلف ةضفلأو
 هذه ثدحأ نم لوا هناريغ يل ع ال تلق. كللذ قع تسلا

 نم رثكأ ناكو مورلل سيطارفلا تناك كربخأس لاقف ةباتكلا
 ناكو ةيمورلاب زرظت تناكو مورلا كلم نيد ىلع ًاينارصن رصمب
 هلك مالسسالا ردص كلذك كلذ لزي ملف اورو آتبإو انأ اهزارط

 هبفتف نإوزم نب كلل دبع كلم نا ىلأ هيلع ناك ام ىلع يضم

 هزارط ىلا رظنف ساطرق هبرم ذا موي تاذ وه اهيبف انطف ناكو هل
 دبع ىلا باقكلاب رمإو هركتاف كلذ لعفف ةيبرعلاب مجرتي نأ رماف
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 راسموهو رثم يلإبلا نم ١5 ردق مدقلا رانيدلا رطق ناكو

 دالبو مورلأو ةقداتبلا دالب 0 دراولا ميدقلا قديبلا رطف

 بوي ررلاو يفتردنلارطق امي يولسمر كليف
 اهيلع ةموسرم روص نامزلا يدق نم دوقنلا ىلع دجوي ناكو

 لسو هيلع هللا ىلص هلل هللا لوسر دهع خي كلذك تيقب اهنا ليقو

 اهيف لصحب نا نودب ةرجثلا نم 14 ةنس ىلا مثرعو ركب لاو
 مغ يزيرفملا هركذ ام ىلع ةيورسكلا دوقنلا هباشت تناكو أم رييغت

 0 | ايا هلا ال ا

 اضيا اهضعب يف هممأ تبثإو ضعبلا يف هللا لوسر دمحمو

 ًافيس دلقتم ناسنأ مسر ايف ريئاند ةيواعم نمز يف برضو
 ة ةخرؤمريناتد نإورم نب كلملا دبع نمز ف برض كلذكو
 نيدلا نكر رهاظلا ةدم يس اهيلع مسرو ةروص اهيلع 71 ةنس
 فرعت تناكو عبس ةروص ةرجثلا .نم 108 ةنس قيس سربيب
 ةيرهاظل اب

 دبع روصلا نع ةيلاخلا ةلماعملا ثدحتسا نم لوأ نا لاقيو
 1 يلا يفعل كاسل او ل

 لع كت لج هل ل ع ننلا كولا نأ ل لاو واح
 كلذ يف 0 0 لوطب هللا مس دل

 ل هبط خلا له هللا وسر م بكت ريك دل كال دعما ٠
 كلذ نم مورلا كلم ظانغاف موزلا كلم ىلا 0



 هكأ

 3 ةلماعملا تعنمو ةديدج مارد ةءولمم اقودنص ٠١ برضلا

 دجلا مردلا نولدبتسي سانلا ناكق مايا ةثالث يف اهدربرمإو
 0 ماردلا نم اهرد 14 رانيدلا ةيدق تلعجو ةيدق ةعراب
 ةيمالسالا داليل ا نئانبو رص اريتسم زابيذلاب ماسلا لزي لو لاق
 عئاضبلا نمو ريجالا ةرجا تناكف نيدلا حالص ناطلسلا ةدم ىلا
 رطعت ابابا زيناندلا :ناكو ريتاندلاب نومي _ضرالا يار
 دالب نم ادرإو ناك ام اهنمو رصم برض سرا ةفلدخم

 ةيلقرملاب فرعت مورلا نم ةدرإولا ريناندلا تناكو :مورلا
 الا لن قدنلاب ةيررمملا هللا اضيأ نسالا قمل

 ايلاطيا دالب نم ( كيدنو ) ةقدانبلا ةنيدم
 نولوط نب دمحأ منأب رصم يق ةبورضم ريناد تدجو دقو

 رصمب لقصلا رهوج نسحا وبا دئافلا برضو ةرجتلا نم 195 ةنس

 ةنيبن',ةيزعملا :ىنت 'تناكر يناند 562 ةنسس هللا نيدل رعلا نمز ف
 ْش ظ زعملا ىلا

 نم 40 ةنس قوقرب نب جرف رصانلا ناطلسلا برضو
 ةيرصانلاب فرعت تناك. هلبق امم لقا رايعب ريناند ةرجتلا

 ةضفلاو بهذلا نم عطقب لماعتل لصالا يف برعلا تناكو

 لكشلاب تصلخا مثاهريغو ريدتسمو عبرم نيب لكشلا ةظننم ريغ
 ةنس كلذو ةكم ةضالخ ماياريبزلا نب هلا ذيع نمز يف ريدتملا
 ظ ةريغلا نم 5

1 



 ظ ان

 ١1 ظاريف وهو مهردلا رابنعاي ةضف نوربثعو عستو شرق مثيدللو

 ءابلعلا تارضح نا هيف ركذو يعرشلا مردلا نع نيطاربق ديزي
 عم ةرباخلا دعب |وررق ةيرصملا ماكحالا سلجم يف ءانفالاب نيطونملا

 بهذلا راعسأ بسحب نازوالاو راعسالا قتبقحتو برضلا راد رظان

 ةيعرشلا ةيدلا قة بجاولا نأ فاضملا ىلع نيملاغلا ةضفلاو

 تا ةيضنلا يق بااعلا 1 م هاكر 8 راببعاب

 ا 0 0 ميو شرت
 ةيدلا تربنعا اذإو يعرش مرد يالا ةرشع ةميق كلذو ينإويدلا

 نيعبرا علبت ةضفلا يف روكذملا ىنعملاب هريخ ىلع بلاغلا بهذلا نم

 ةلمعلاب ةضف نيربثعو ابثرغ نيتسو نينثإو ةئاعبسو شرق فلا
 رم ”كلمملا ىف ناييدلاو رايد نفل قيبقركلدو ةروكوللا

 ) هنم دارملا هأ )

 ْنِم لوالا نورقلا .ةعبسلا يف دوقتلا ةييف نأ يزيرتملاركذو

 نم 515 ةنس يف ناكف راددلا نمو ةريفك تاريغت اهترتجإ ريغلا

 رثكو ةهظع ةرثك ماردلا ٍترثك زيزعلا نب روصنلا يلع يبا هللا
 تلعو اهرد نيثالثو ةعبراب لدايي رانيدلا راصف شغلا .ايهيف

 ةدوجوملا ماردلا عبجب رماف كلذ نم سانلا رجحصو ءاعنالا راعسأ

 راد نم لقتو هيلع ت تناك امم ىلعا نط
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 مارجياب هنزوو فاالل ةيسلاب 5/ل1/ وهو تاقوالا كلت يف رابع

 ةعبس نم ءزجب يعرشلا لاقثملا رم رغصا وهو امارج 87

 ةثالثو مرد وه يذلا يرشلا قاعنلل كور ناف اورق نيالتر

 ةلمعلاب اشرغ 00 هرآب 1 كلذ بسح ىلع يوأ هديل مر عابسأ

 (مأ ) 0 ةينأو ردلا

 يشل ةلاسر ند هدب ام ةبيرق ةميقلا هذه تدجو دقو

 لك نم ةاكزلا باصنرأ دقم اهيف نيب هناف اهركذ 0 يهذلا

 تايينجلا نم باصنلا ردقق رصم يف ةلوادنملا دوقتلا عونا نم عين
 تاضلاو انرغ ١١1 غلب هو عبرو فصنو رشع دحاب ةيرصملا

 شورغو ؟١ هراب لاقثم لك صخف بهذلا نم الاقثم نورشع
 باصنلا ناف ( ونتبلاب ) ةفورعملا ةيواسنرفلا ةلمعلا نم كلذكو هر

 كيف ل اقللاف كتلتو رضع هس ةريكذلل هلاسرلا صنخا

 اييلع قو هكون و ا بيرق ادالكر انردرخا وحن يواسي

 ةفاضالا و هيف امب وتنبلا بهذ نم لاقثللا ةبيقو لاق اهريغ

 لانك فصلو الا ردع ةسمح را ةنيدم 2 نالا يواست

 ضيا: ةفاضالا نم اهيف اب وكدشلاب فورعلا لايرلا ةضف نم
 رشعلا ردقب نوكت ةضفلإو بهذلا نم لك يف مدنع ةفاضالاو

 رهش لئاوأ يف ةيرصملا ةموكحلا بناج نم روشنم ردص دقو
 هيف ردقف ةيعرشلا ةيدلا رادقم نبيعت يف ١١075 ةنس رخالا عيبر

 ددج ةسخو ةضف نوثالثو اشرغ نوعبرا لاقملاوهورانيدلل
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 اولاقو صختما وسو راف 0 ام ةقدانبلا ضعب يف دجويو
 - لاقتملاف يثوصلا نيش ل١ هداقا اك يعرشلا لاقتلل راعفرفا

 دحإو ةيرصملا ليقانملا نم 0 هسمخ علرو يرش لاقثم
 ا اماو يرشلا لاشللا نوزدعو

 مردلا ىلع ررغلا هبدخب مولخل ١ فرشالا كلملا مرد ىلع ءانررح

 ( هنم دارملا هأ ) هلثم هاندجوف يعرشلا

 ل عم كلذ 9 1 تنك دقف 0 0

 2 0 كا ا 1 عيمج دنع ا ف رانيدلا

 نم 51/ ةنس قشمد ةنيدم ف تورضم زانيد لعرتع دقق اضلاخ

 رايع ف دجوف سيراب ةنيدب برضلا راد يف هرايع ررحو ةرجتلا

 رانيدلا هنم برقي و 0 طاربق "ا يعيب فلالل ةاسلا /55١

 نراكو 3*4 هرايع ناك هناف نولوط نبل نمز يف بربض يذلا
 يذلا يويخَ 2 رايعو رايعلا اذه نيبف يدحالاب فرعي

 رد راو انصب اجلا هل وب رسم ميم دك
 ةبسنلاب 15/8 ينعي ١7 طاريق "4 هرايع ناك هنال رهاظ قرفو

 نزلا ىلا. هب ايراج 1 اياعلا ناك يذلا راندلا ةهقو فلالل

 كلذو اهنتس نوسخو دحاوو اًكنرفرشع ةعبرا ةرجلا نم ثلاثلا
 رابنعاب اذهو )غاصلاب ةفورعملا ةيريملا ةينإويدلا ةلمعلاب يواسي



 هاب

 اولغجو ةقباتتلا ةبسلابب مرذلا ىلع لاقتملا اوساقو سانخا

 ةقملا يف ظسوتملا نأ ىنخيال 2 نانويلا: هب ردق ام نازو لق

 ةذ الا  لوصقلا نق تاينتتنالا تاقول ةعازه لعين اغا ةنازرلإو
 راظنلا ةنحت هيلاسر يق فوصلا هللا يبا نبل ةدافأ اكهئكامإو ةيننرلا
 لع هذهلا كلب يرقالا# زيي ال دم ةكللذو رايعلا: «اذفا يف
 اهب ررجيو ةلذرخ نوتدمخ هنم ذخئويف يربلا لدرخاب ريرحتلا
 عوبجلابو نيسيخلل ةبغص عومجملاب ررخجيو تونرخلا ةبح سيخ ةيفنض
 ىنستو ةبحل ةيفح ةنلاثلاو ىلوالا ةفصلابو شايخأ ةعبرال ةخك
 مرد عبس كلذو ناسمخو ناطاربق“ عنرالا ع عورجبف !طاربق

 ةغبرا لاةلاف رم اك ةبسلا هذه ىلع نزابكريف لاقتم رشغو
 ظارتق شامخأ ةغرأو اًطارتق شع ةنتس مردلاو اًطاربق نورشعو

 ةيفتحلا ةداسلا هلعخو ةلدرخ نرسسغو نيتئام رادقم ظاربقلاو

 مردلاو طاري# نورشغ لاقثلا ايلاف ثيح ةلدرخ ةئاثلث رادتم
 ردك نودب ةبسنلا هيف يعور حالطضا وهو اطاريق رشع ةعبرا
 رخ هله يرتلا مردلا لع صح فرع ف كح دقو ريد
 رآدتم ينززتصلاا طارتقلا نوكيف رد تفصنو اهرد لاقشلإو [ظاريق

 لاقملا نؤكيو ةلذرخ فضنو ةلذرخ نيتسو نيتنثأو نيتئام
 ظطاربف .يرشلا لاقل نع ذيزيف ةئاثلثو ةلدرتخ فالا هب رادو

 نانثا ةيرصألا طيرارفلا نم يعرشلا لاغلاف طاريق عبتتو ايزضم

 يللا هرتلا كسل اك ظاريق عابسأ ةتسو [طاريق نوزشعو
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 - ةضفلا نم لقثا نوكي رثقيح بهذلا ناف ةيفاصلا ةضنلا نم

 مالك نم هللا يذلاو همالك اذه ٠ مولعم وه اك اهعابسأ ةثالثب
 ءانلل ةيسنلاب يكانضلا تهذلل يقوبلا_ نلقلا نإ هركذ ادق اه
 طضنو. ةرفتع انضيا: ةيفاصلا ةضقلا:لقثوي عي رو رشع ةعببت رطبا
 ىف يللا نم ةيحابس دس وع يملا ىرو دهزت اذهل لغو
 ةضغلا ىرم ةرك انذخا ولف عابسأ ةثالث ال ابيرقث ةرم نمو ةرم

 ابيل. سن ةكيطنخل ل ًاليم.الاعتم.اهجبرو اندجوو ةيفاصلا

 لاقثم ينلثو ًالاقثم اهنزو اندجول امبزوو اهتحاسم لثم يفاصلا
 رظنيلف عابسا ةثلثو الاقثم ال ابيرقث لاقثم نُثو

 لاعتسا ةبلغل ةيسلا هذه ىلع اوساق امناو يبهذلا لاغمم

 . مثردلاو بهذلا يف لاقحلا راهتشا عم نيدقتلا يف لافثلاو مردلا

 تلدخي ال ادحإو اعون هنوكل يربلا لدرخماب إوردق امو ةضفلا يف
 درطم قس هب ريدقتلاف ةريغو يزيرملا هلقت اك ةنأزرو ةفخ'
 نراكااذأ من هبريدقتلا مصب الف فلدخم هناف بوبحلا يقاب فالخب
 عنص 15 هي ريدقلا م ةنازرو ةفخ هعون ةيس اًطسوتم بح
 لدرخلا نرم مردلا اوردق ثيح ددعلا ةلفل اًمور نورخاخلا
 يدنا قيفلا نمو ةيخ تقلب يراسملا لادخملا زمخلا قلحملا

 نمو ةيع نيعبرإو عبراو ةئام يواسملا لدتحلا غلابلا دوسألا
 نمل نع صتو ةريعيش نت يوت, لدعم نال :ل عال ريمعملا

 ةعبراو :ةبج رشغ. ةعسب يواشملا "لدسملا مدالا بنونرخلا بح



 ليقاثم ةتس ىلع ةرشعو ليقاثم ةرشع نزو ىلع مارد ةرشع اهنث

 رضع اليك اذن هع ملا يضورع دا 12 1
 نانثا ةتس ثلثو ثالث ةرشع ثلنف ءاطعالاو ذخالا يف ةموصخلا

 1 عمجاف ثئش نأو ةعبس عومجلاف ن نانلثو دحإو ةسمخ ثلثو

 ماردلا تناك اذلو ةعبس عومبجلا ثلثف نيرشعو ادحإو نوكيف

 ا يف ىتح يش لك يف يرجي اذهو ةعبس نزو ةرشعلا
 ( ىهتتا ) تايدلا ريدقثو رجلاو ةقرسلا

 يف ةلاسر يرصلل يعفاشلا يهذلا ىنطصم نشل تيأرو

 اهيف لاق ةربملا نم ١575 ةنس اهررح لاقلاو خردلاريرحت

 امالسإو ةيلهاج انلدخي مل اءغا ىلع اوصن دقف لاقخلاو مثردلا ام

 هررح ام ةيلهاجلا يف ناك ا ريختي م دهب يف اهرادقم نأ ينعي
 توكس عم :السالا دورو نيح هب سانلا لماعت دقف 0
 و ةدراولا ليقاخلاو ماردلاف كلذ ىلع عراشل
 نبا لقنو مضعب | همثوت ا. افالخ ةريىه كيش كلذ ىلع ة ةلوبحم

 ١ فلا ةيادلا حرش يف يجورسلاو نايبنلا يف ةعفرلا

 اورّدف نانويلا نا مثريغو فوصلا رداقلا دبعو يزيرقملاو ةلداجلا

 اوردقو 00 لدرخلا بح نم ةبح يتئامو فالا ةعبراب مثردلا
 اعلا رابع *عأ ةعبس مثردلاف كلذ .:رم ةبح فالا ةتسب لاقتملا

 مارد ةرشعلاف مشرد عابسلا ةثالثو رد لاقتلو هسنخو هفصن يا ١
 هنحاسم لخل فاصلا بهذلا ةبسن سايق ىلع كلذو ليقانم ةعبس
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 تحابم انهن اهوا تازكك رداعطملاب نستل# الق

 برع ةغل يأ نم اوركذي مو برعم هن | اوركذ دق لوالا
 ىها5 ءايلاب يفد بتك نم هريغو ناهربلا يف عقو دقو

 ريظنلا نم ا سرافإلا ف اك رت ةيرلا ف
 ةعحلإو 0 ا 1) ةيناثلاو ( نيد” اهارخ
 ةغيصب لصحملاو رضحملا ىبعمي ةيناثلاو ةنطاسلا أو ةلودلاو 00

 ركذ ام لصحم رانيد ىنعم نوكيف لصحو رضحا نم لعافلا مسأ
 ٍْ كذذ أ لصع برع ذل

 يف يذلإو *اي نونلا تبلق مثراند هلصا نا ]ولاق يناثلا
 اقانسو دقو يمراف هنا. لعارم اك "ايلاهزانيد ةسرانلا بتكلا
 ا هيف اومثوت مخارهاظلاف اضيا ءايلاب ةيبرعلا بعك
 هلصا وأ فيفختلل هاي هنون بلقب نولبعتسا مث اون ءايلا لادباب راند

 روكذملا لادبالاب ففخ مث راند هلصا هسأرب يف
 اهب لماعنللا ثهذلا . .زمن ةيورضم ةعطق رايذلا. تلاثلا

 قا ركدم غرك يهنلا خدم كاقم اطرش' هرادقم ىل زيتا

 يف نولوقي ةرات ءاهتنلا ىرتو هريغو ة ةاكرلا باب يف 0 بتكلا
 ايدل 2 ربعي هرانو ةلاقكط نورفع هنا لاما تاكو باع

 رد اعرش ربتعملا لاقتللاو دحأو يف لاقكلاو زادتلاب مدارمو

 مءاردلا حرش ىلع ةيشاح يف يواطملا لاق مثرد عابسأ ةثالثو

 ةفلدفع هنع ىلاعت هللا يضر رع دهع يف تناك مارذلا نا
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 باطخما نيرع نمز يف ذخأ ايلف رهوجلا عاونأو هرضخإو هضيبأو
 لاق هأر هار ايلف 'ىنلا يف هيلا لمح ةيسرافلا ةعقو يف هنع هللا يضر

 يلا نب ىلعل هنم عقوف هقرف مث ءانمال اهريما ىلأ ١ ذه تدل ةمأ نأ

 اهغاب يبث ف ريش طه رادتم ع سك قت ةيطق ةنع هللا يفر ربلاطا

 رانيد .فلارشع .ةسوخب

 رانيدلا

 نمت نا ذاتسالا اهيا كوجرا نوبت ثيدحلا بوقعي لاق
 هفرعا الو ةينرعلا غي هعيسا ام اريثكق هانعمو رانيدلا ظفل حرشب

 هنا هنيغو سوماقلا بحاص لاق راهيدلا ظنل ذيشلا لاق
 ءاي نينونلا ىدحا نم لدباف نونلا ديدشتب راند هلصأ يبرعم

1 



 هه"

 فصنو ةعبرا دقعو ارانيد نيعبرا فصنو ليقاثم ةعبرا هئثز

 ظ نيتسو ةسمخب ليقاثم ةسمخ دقعو ارانيد نيسمخو ةسمخب عبرو

 ةسمخ دقحو أراني>» نيعبسو ةسمخب عبرو ةسمخ دقعو ارانيد

 ةعبس .دقعو رانيد ةئام ةعس دقعو أرانند نيعستب عبرو فصنو

 ارانيد نيسمخو ةئام

 نزولا يق هنم دجوي ام ظعا ىلآ ةبسنلا هذهب فعاضتيو

 نم هولخو اهركذ مدقث يتلا هفاصوا ةدوج بسحب هيف ةظبغلاو
 ) ةرادتسالا مدع يل ):رازقتسالا مدعو فيدصتلا هيويعو بويعلا

 0 ا او ةييصحو ضايبلا وهو ى صاربنالاو ةرغصلاو

 (راصدخإو فرصت عم هأ ) نزولا ةلقو مرجارغصو بقثلا
 27 كيلا تناك .ةميثلا رابجالا هزه نيزيتكي اسس دقو

 دروا دقو تركذ ام وحن ىلع ةريثك لاوماب تموق ةيلاخلا نامزالا
 قاكللد نم ءايشا: قوصلا 0 بلاط يبا نب دبحم ثلا

 نب ملسم اهلج ةرد اهني راسل فيلا

 ل 0 ١١ يقارعلا هللا دبع

 ريظن اندلا ٌه كاذذزا املدجوي مل امال ةمتيلا ةردل اب تفرعو

 فلاي عل ةبح ةئام اهيف ةحبس لكوتلل ناكو

 توقاي ماج ىرسك ىلا دنملا كلم ىده | ايف ناكو لاق لاقثم

 ناكو لاقثم ةئامسخو فلا ةرد لك ةمبق ارد ءولمم ريش هحنأ رجا

 هرفص|و هرمحإو رهوجحلا قرزاب عصرم ءاتشلا طاسب . ..:راورشونال



 ةوأ

 00 رم 5 نانبح وأ الثم ةبحو ناهرد اهنزو

 ةغضلا ىلع نيتتنث 0 رانيد ةئاعبس اهتبف تناك ةدوجلا

 رانيد فلاب اهنم ةدخإو لك رائيد ينلا اىعبق تناك ةر 1 ذملا

 سه دادغب لهأ دنع فراعنلا دقعلاو ىرخالاب اهعادتجا طرش

 ةعلزأ يثو لاقثم سدس هنزو نوكتي ام لقا ةبح نوثالثو
 دنع رانيد عابرأ ةثالث دقعلا اذه نم دوقع ةرشع ةميق ظيرارق

 رانيدب دوقع ةرشع لاقثم ثلث دقع رانيدب دوقع ةرشع لافثم عبر

 عابرأ ةثالث دقع نيرانيدب دوقع ةرشع لاقثم فصن دقع عيرو

 ' ةرشعب دوقع ةرشع لاقثم دقع ريناند ةعبراب دوقع ةرشع لاقثم

 تفصنو لاقثم دقع ةرشعلارشع ةسيخب عيرو لاقثم دقعريناند

 ةرشعلا نيرشعو ةسمخب عيرو فصنو لاقثم دقع ةرشعلا نيرشعب
 نيعبراب عبرو نيلاقثم دقع ةرشعلا نيثالثو ةسمخب نيل اقثم دقع

 نيلاقثم دقع ةرشعلا نيسيخي فضصنو نيلاقثم دقع ةرشعلا ارانيد

 ةرشلا يرياب قيقا ةنالث ده ةرشنلا نهي ميرو تن علو
 ةرشعو ةئاجب فصنو ةثالث دقع ةرشعلا نيعستب عبرو ةثالث دقع

 ةعبرا دقع ةرشعلا نيسنخ نيسمخو ةئاب عبرو فصنو ةثالث دقع ةرشعلا

 ءافضلاو ةدوبحلا ا ناك ”ناف ةرشعلا رايد قاف ليفان

 ةوقع ةزشع لك ليقانم ةعبرا هعنز يذلا دقعلا ةميف تناك ةيئاطإو

 نم رذقيح هذوقعب جرخيو ارانيد نوثالث دقع لكل رانيد ةئاثالث

 يذلا :دجإولا دقفلا ةميق نوكتف داحالا باب ىلا تارشعلا باب



 هترادتسا ءاوتسإو تكييللا < ءاوتساو قارشالاو "املا ةرثكو ضايبلا
 هنأ اهنم ةتكيسفأ تافالاف كلذك 0 هزانتكاو هلكشو

 نإويحتا ل نم يش اهب قصل ارو اهتيبرت مث ل ةردلا تتلكااهير
 5 1 روكا تاك ايو و انو نيمفاف عولاو ىدصلاك ر اصف

 كان م اذه ليك ةتيصم ريغ ةفوح تيكا ةدود وأ ءام اهيف

 نا لبق 2 0 تاما مم

 رست وتسهم ريع ةعددخلا ف يذلا ميلا نم عضوم يق عقل ةبحلا

 ىه ةلمحلا يف رهوجلا ديت اهض يذلا عضوملا ةروص يلع ةردللا
 محا ريبكلا فافشلا يفاصلا هتاهج عيمج نم ريدتسملا يا جرحدملا

 د دنا داللا ديبك نعل قيعلا وللا هلا نورا رتكلا
 ا تح ل هناثأ ليصفت ركذ مث ذولا نم يتلا ضييبالا

 طئارشل ةيفوتسم يشو الاقثم ةرهوجلا نزو ناك اذأ لاقف لبق
 ةدحاو 0 ةرهوج ةتاكاذات رانيد ةئاثالث ابتبق تنلك ةدوجلا

 امنيب قرفي ال دحإو لكشبو ةفصلا هذهب اهو لاقثم:اهعنز اهنم
 ايعاتجال رانيد ةئارعبس نم رثكا اهتهف ت ميلا لكشلا يف
 ةليعل [ هذ اهو الاقتن نيصنألا 0 كت نلا يف اههسانتو

 ا|معبق تناك لافثم يثلث غزو ناك ناك اذإو رانيد ةئام اهتبق تناك

 اذاو ارانيد نيرشعو افين تنإإ ضعب يف ترو ا
 نآك اذاغ رايد نيرتع امديق- تناك لاقت فض انو ذتوك

 يتلا يتو ةردلاو ريناند: ةّسْخ امعيبقا تناك لاقته كيلث: امهتززو
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 مهلا كلم ىزتشا ةرهلا رشع يداحلاو داليلل رشع عباسلا نرقلا

 مهلا كللم دنع دجويو كنوف فلا ةئاعبسو فلا ينلاب ةولول

 كلذكو ةبق اطردقي ال زوجا ةبحردق اهنم ةبح لك ةحس نال

 بجوي يذل او ضرالا هجو ىلع اطريظن ال ٍةولول طقسمربما دنع
 تنك دقو هنول نسحو همبح ربك هن ةدايزو هتهق عافتراولوال
 يفر ضحي ال الطصنت هلم رهسصلاو ريكلا ين ئفااق فاشل

 نالا

 صدخي و رهوجلا مسا هنم ربغصلاو ريبكلا ىلع قلطي يشل لاق
 لوللاو بح اًضيا ىنييو الؤللا :مساي ريغضلاو ردلا مسايريبكلا
 تلا واولو قدلا

 نيعم دح ةيف رغصلإو ربكلل لهف بوقعي لاق
 داز ام لك رابحالا باتك ف يثانيتلا لاق معن ريشا لاق

 خي يمس ةدرنملا ةرهوجلا يف ةدحإو ةبح ولو نيمثرد نزو نع
 قى نيشرد نع نزولا يف تصقن اذاف ارد نبي رهوجلا حالطصأ

 الثم ةثالث ولو نيهرد نم رثكا اهتنزتناك ناف ةردلا يف ةديجلا

 هب فيا بت اهاف رهوجلا بويع نم اع اهيف نا الارثكاوا
 ةديجلا فاصوالا عامتجا مدع ح اهنزو ربتعي 9 ١ محالطصاأ

 نم ام هيف ةبولطملا هصاوخ لاكتسا نوكت رهرجلا يف ةدوجو اهف
 دما ةينحلا كح ع انا لا ةرثكو ليل ابف "كلا



 نال

 امازتلا كنرف' فلا فال

 5 ا ناليس ة ةريزجب اضخم عونلا اذه نس هلو

 اينو :ابلاو دنطأو ة:ةركضلا رحبو لان ةهج لثم ةددعتم تاهج

 ةدحاولا ةنسلا يق ةيدنهل ١ تاي 2 0 ف رادقم غلبو اهريغو

 تكلئرق هل | ولأ نيرشعل اوحم فدصلاو ولوللا نم

 مجم ةلباقملا لحاوسلا لها فصلاوولوللا يقر نو
 ةهج نم لصحت يذلا نأ ممضعل لاك زعل دالب لحاوس ىنع ينعأ

 او كنرف فلا فالأ ةتس نم برقي ةنس لك يف ةصاخ نيرحبلا

 لاز امو سطسغا رهشو هيلوي رهش ف تاهجلا هذه يف هجلرخا
 ءاسلا ”يلح يف المعتسم مالا عج دنع نامزالا 0 ولولا

 مؤاجتو مسالم ضعب هب نوللكي نوينامؤرلا ناكو نهتنيزو

 بارشلا جدف يف ةرم تعضو هرتابولك نأ لاقيو مشرف 2-8
 ىانردت يللا ةئابعو تزد تلا فلا انيق كرلرل

 نييقرشملا ىلا نيينامورلا را م هذاختأ ىرس مث

 داليملا ١ ها/؟ ةدس 2 هنأ ةعراتلا جلدك كد نئيوابور والا ىلا من

 مح يف ةولول اينايسأ كلم 00 ىلا يدهأ ٠ ةريغلل 5307 ةنساو

 ردا 212 < ةنسا يق مهو داليا نم 0 1

 نربثالثو 0 هل لانا ارمأ دنع ةريغلا

 هيرو ا نعم ل فرقت دال زويل ايان فعلا
 قو كنرف نفل سس و لأ ةعامال اهث هاا اول ةقدانملا



 هأا/

 م16 ليج دقو ةعبتلاو قيضلاو ةرثكلاو ةلقلا ىف ةتوافتم اهنويع

 اف نرويعلا نم هيف ام بيدح ىلع ةرغ ليلرغلا هذه نم دحإو
 نينالث هنومع بنانا امي نسوبتخ هيك 52 هنوبع 5

 ليبلرغلا هذه نم,يش نم ريال يذلا تابحناريبكلا ولوللاف

 ةئام هترغ لايرغ نم ره يذلإو ىلوالا ةجردلا نم هل لاق
 ةرغ نمرري يذلإو ةيناثلا ةجردلا مسا هيلع قلطي ةئاناث ىلا رثكاف

 ةثلانلا ةجردلا مسا هيلع قلطي فلا

 ةنطابلا ةقيطلا وفولوللا راح نم جرخي يذلا فدصلا امإو

 لوالاف دوساو ضيبا» يضف. عاونا ةثالثوهو ةرهاظلا ال ةرامخلا
 ةرضخم روخم نم نوكي يناثلاو وريبلاو نيصلاو ديلا نم بلحي
 هيف نتوكير دارس ةيوقع اقرو روغص نه هللا را

 رضخ وأ قرز وأ رمح قورع

 ىأ رياروف.رهش ناليس ةهج يف رجلا نم. هجارختسا نإوإو
 هذه. هجارختساب نولغتشملاو دحاو رهش هجارختسا ةدمو ثرام رهش
 نِمب | 63/ ةفس يف هنم لصحت دقو بكرم يئام نم بيرق ةهجلا

 فلا ةئاهتسو فلا فالأ .ةثالث ةرجتلا نم 11١1 ةنس يشو .داليملا

 كنرف فلا ةئافاث وحن اهدعب يلا ةنسلا يف دازو تاكتزفلا نم
 ةرجلا نم, ١15107 ةنيسل ةقفإوملا دالبملل 18١1 ةنس ءادبا قيس مث

 ةثالث' ةلياقم يف هب دبعت نا. ةيزيلكنالا ةموكحلا ليق. نم يطعا



 . نال

 0 ةبل احلا ةلمجا رخ .: | لاخي 000

 ىلا دئاعلا فصن ريض نم لاح ةليخاو هربخ هرماغو اذتبنم ءاملا

 هنم لاح ةليخياو راهلا عقرب اقؤرو د فيغض أذهو صئاغلا

 ةياور فو يردي ام بيغلاب هكيرشو هلوقو واول اردققف طنإر الو
 كدت :قيئغز هنوكل هلا> صئاغلا اذه قيفر فرغي ال يأ هقيفر

 اهب هلوق قس ريمضلا نم و

 اه مثدوجعتو 5-3 يراوصلاو اهعيبت الا يأ يرشت الأ هلوقو

 رصن باب نم ةراجتو ارجت ربغ رت ردضم رو اهتسافنو اهتزعل
 نم تود م 0 حرشلا خرم تايبالا هذهب قلغني ام ضعب اذبف

 سكلا نفع ق تيار دقف رجلا نم فدضلا جارختتا ةينيك

 انذ دجا ل ىنكلو هنم اوحنرابحالا غي يتافينلا باتكك ةينرغلا
 هجارخا دعب فذصلا كلذ نم لولا جارفتسا ةيفيك اهنم تييأر

 رجلا نم
 دحأو لك هجرختسا ام زرفي نا كلذ يق ةداعلا بوقعي لاق

  نوت# نفعتيو ناويحلا تومي ىتح كرثيو هتدخ ىلع مهم
 ملا توعوي كل دوو ةفزح نح اول نوجرخيو فدضلا

 هنودجي أم نوجرخت هدوم بوذتل رانلاب هيلع نودقويو ردق 2

 هنيظني سانا هل ىلغلا لبق 0 نم هلخاد يف
 سيرت لكجالو فذصضلا تيازتب وأ د ةبارتب هنولحي مترثكا وا لمت يف

 ساخن رم ليبارغ نم هنولذني هتاجرد توافت بسَح قعولوللا



 ك0

 محا نوكسو نول نب رجتلاو ةمظفل ةفاضالاو ةعبزالا ةغص

 هلوقو ةفللخم مغاولاو فلم ملصأ ةعبرالا ءالوه نأ ينعي لصالا

 ىهو دلقم عج دلافملاو مثرمأ مامز هوكلم يل رمالا دلاقم هيلا اوقلا
 برعم اقيا حاتنلا ديلقالإو ديلاتم ىلع عيجي كلذكو حان

 ةرب "ضيا ديلقالاو "نا خ لع نباص هو يسرا لا
 2 ءاتحلا ىلع 7-5 ل

 كلب دارا 0 32 كي 00 هكا 2

 انا كلو .: 0 يش 00 تسلا _

 فرشأ اذا سلا لع ىنشأ لاقي ضام لعف ىفشا هلوقو دبلتم يأ

 لاق ضئاغلا ةداع يف 2 .نرم هفذقي تيزلا جيو هيلع

 9 دلأ فدص هنف يذلا رجب | ينعي ) رجبلا اذه ةصاغ يدوعسملا

 5 0 بح ارنا قرب 7 0

 5 2 ريض 1 2 0 ىفس 1 0 هنع

 نأ 3 0 هابأ تلتق 0 7 0 نيفصولا نم هدعب 1

 1 ةبغرلاو 0 ١ كاللل يف هعبتأ

 نم راهلا بصنو .كفلاو داصلاو نونلا 2 يورراهلا فصن

 توخنلا يف ركذي ةيإوزلا هذهب وهو هفصن تغلب اذا يشلا تفصن ملوف
8 
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 يردافاراسارم تبث + ةكلبني هيسارم ولا
 اد 1 از تعرتا ع كل هللر كشاف
 رقتلا نم بهنلم نأظ + سهام تيزلا مب ىنشا
 نذل | :ةيبغر ددينتسا وا < هعبتا لاقق هابآ تلتق

 ا نام ايلا كيرا < ملغ هال ناننلا فص
 رمجلا ةئيضك ةيفدص * |١سبهب ءاجن هتينم باصاف

 يرشت الا اهبحاص لوقيو * ١منيو انث اهب طعي

 رجتا هيديب اهضيو * اطنودجا يراوصلا ىرتو
 ردخلا نم ابتيتبا تعلط 3 امكن ءالأ هبش كلتبلف

 ينكلو هنولسا نسح يس رعاشلا اذه داجا دل بوقعي لاق
 "يلع كلضف مت ناوجراف تايبالا هذه ضعب مه "يلع مهمتسا دف

 اهنم حرشلا ىلا جانحي ام حرشب
 هتيوبحم هيبشت هب دار, لا يرجيلا ةنامبك هلوق من نيل لاق

 نامحلا ةدحأو جلا مهل ١ ةنامحجنإو اهتفص يق درطتسا يأ أ اي

 انه دارلاو ةضفلا ا

 اك فرمان كرجل نم اهصاوغ اهب ءاج هلوقو لوالا
 كاس رجلا ف ةقيملا تالحلا يف دجوي ردلا فدص نأ نم

 ةفص وهو هديدشو ةيوق يأ داضلا مضب داوفلا بلصو ءاشلا

 نيصاوغلا ةفص يف هتركذ ام قفإوي ةعبرا سيئر هلوقو صاّوغلا
 نراولالا ينلاختم هلوقو ةسيخم ةسمخ صوغلا نوبوانتي مأ نم



 دك

 ثلث ةينجلا هذهب مم دحاولا سطغبف ةغيقد > بنص

 ىحن مم دحإولا سطغ امر اتفاوم وجا ناك نإو ةيلإوتم تارم
 نيساطغلا فونا نم جرخي ام ارينكو يلاونلا ىلعةرم رشع ةسمخ
 ملاتغت اهرو مدي طلدخم ءامرجما ل :اذإو مهاوفأو
 بقرتي هناف رجلا بلكب ىهمملا ناويحلا اصوصخ ءاملا تانإويح

 مميت لوزن
 لجال,ةكلهتلل.ةضرع هسفن ناسنالا لعجي فيكر ظناف
 الل انو راهش تاييلاو هسلا ير تنس ع ل
 اهيبسي دقق امر هنم ةدحاولا ةبحلا ناب نيلابي الو هب نيلحتيو

 رع ترا جارختسأ ةفك هذيف 0

 راجملا اذه جارختسا ةفص نم هتيكح اب تركذ خيشلا لاقف
 يدكلا برك يدعم نب سقف ام جيم نبع الا ةديصق

 فصوف درطتسا مث ةردلاب اهبش نأ ىلأ هتيوبجم اطوأ يف لزغت
 ةي دئادنلا د نمو اهنبحو ةردلا
 هتبوبحم ركذ دقو لاقف اهليصحت

 ظ 0 اهصاوغ + اهب ءاج رجلا ةناييك
 رئاو تارلالا نيئالغ : + ..ةميرا نيئر هاوقلا بلص
 رمالا دلاقم هب/ِيلا اوقلا * اوعيدجأ اذا ىتح اوعزاشق'

 . رهش يلآ رهش مب ىضمو #4 منظ ءاس ام اذا ىنح



 كف

 هس راص يعافالا فوج فو. * رد تادصالا يف ةالادرطقك

 كلذ ريغ ليفو ظ ظ
 مترضحل هتركذ ام وه. نزالا ققحلا عحس ١ بوقعي: لاقق

 0 ةدع يف هراحم دجويو

 لحارس ا الاف و بلا لحام

 هدوجو لاك

 ةقيبعلا تالحلا ين رودصلا ىلع دجوي ةداعلا يف فدصلا/اذهو

 نا ناليس: ةهجم هجارختسا يف ةداعلاو ءىطاتشلا نع اديعب رجا نم

 نوكيوهعضوم نم برقث نأ ىلا ريستو كلذل ةدعملا بكازملا عج

 ةرشعو بكرا ةمدخل ةرشع الجر نور: كرما: نرلك-ويف
 55 و كلذ ةيفيكو ةسيخت ةسخ هبلع صوغلا يف: نوبؤانتي

 عاقن ىلا هلوزت ةلوهسل ربح هيف البح هيلجر ىدحا/يف مهم لك
 :الخلاك ةكبش هيفارخا البح ىرخالا هلجر ف لعجيو ةعرسبرجبلا

 دعبل بكرللا#ر يضل هفرلجن دش لقمللا: الصب يبل مدن نقلي
 ةوب هيسفت يقلي نيح ئرسيلا هديب هفثأ دسي/و هلع ءانيتنأ كعب“ هن

 هيلجر ىدحا يق يلا ةالخلا لّوخر حلا: عاق ىلا لضواذاف رجلا

 اذاف. ةالخلا ا هدي اه. عيجي مث هقبع ىلا:

 هديب يذلا لبحلا زه.صوغلا ءانثا يق. مهم دحاولا"سفن قاض
 اللا تحت ثككب نا 0 ءاملا حطبس ىلا هنودشيف



 كك

 ا أر م 1 يشل م 2 تناك

 أوطبنتساف ةكمس ةضيب وأ ةلمر لثم ةقيقد ءايشثأ ءىلأللا ضعب لخاد
 ضراع ثودح نم ةراحلا لخاد يف نوكيي ٌواْوللا نا كلذ نم
 ماسجالا هذه نم. يش لاخدا ىلع اوليحت ركذ ام لثم يجراخ

 |ورظن مث ولْول هيف ثدح نكي م راحم ضعب ينفلف نيب اههابشأو
 هيلا اوبهذ ام ةح اولعف اًوِلَوَل هيفراص دق هوأرف كلذ دعب هيف

 لؤللا رثكو ملاعا تحن راحملا عاونا نم ريك يف كلذ |ولمعتسإو

 نأ نفلا لها قفح دقو معافتثا دازو م مثدنع
 0 ضرم نم را 0

 0 0 ةيفدص 0 0

 لخاد يث دجيي أمو ةراحم اب اعمل جداا هدو اي راو

 هسفن ناويحلا ءاشغ

 6 زلاللا ا رييثلا لاققف

 تت تاج 0 3 3 كا

 ا لوف اذه 1 00 0 فادصالا يف عقو
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 ةفرعم _ءره عني باج هنافرهإوظل | لع دنع فقي الو هلهج ال

 هنث ولغو هتسافن ةفرعم يفنكي ردلا جارخال رجلا صئافك رئارسلا
 اهنع أشن يتلا بابسالاو هتقلخ لصا ةفرعم نع 0 هتزعو
 ةقيديم ىلإ, تداواعز كلذ ةفرعم نأ عم اهنم دلوت يلا كامملاو

 انشاعم اهب عسنيو انتايأ اهب ىوقي رومأ

 نوعب رالاو ةيناثلا ةرهاسملا

 ةولتوللا

 لك ف لصالا ةفرعهو قح هتركذ ام نان ترضي هل لاف

 نيرا دك لع" يعل لما 3رلئا رعت اياعلل ارز يي
 ترثك ىتح ةليح لكب هينكت يف اولياحتناحلا نطب ف لولا
 ةقباسلا نامزالا ق .هيلع تناك اع تداز و مٌثدنع هيف ةراجتلا



 05 ١

 ةينقو ةجاح هيلا مثرطضت وا ةيصوصخ ةدئاف هيف ملرظي ال ألا

 ارينك ناف الثم عدولا ةلئسم كلذ نمو ركذ ام ىلا نونفنلي الو
 نأ مزه العز مثدالوأ سور ليسو ضررا 2 لا

 ا ضنا نوري لاك سال نب ىلا كاك
 تفدلي نا ريغ نم صخرتو ةميقلا ولعت زييملا اذهب و ضعب ىلع

 ميظع نم هيف امو هتشيعم ةيفيكو هتنلخو هلاحل يراشلا الو عئابلا

 هب ناو ارس هيف نأ عزي سانلا ضعبو عنصلا بيتو ةفلخلا

 ثنو نينكلا نيب هعبج ةطساوب بيغلا يف ام ىلع علطي نا نكي
 :رم نوطبنتسيو ضرالا ىلع هعوقو دنع هعاضوا يف لمانلاو
 ةماعلا قدصيو ان نولي تايفلا وءاووا مهري كل

 ضعبو ملعلا يعدي نم م: ”انعيض نمررتك ل كلذ يف اضعب مضعب

 1 اجلا كا طوال يسع باحكا

 ربلا لاع قلخ اك ىلاعتو هناجس هللا ناف هجو هل فرعي الو
 ماع .:رمو اعاونا هلعجو رجلا ماع قلخ كلذك اعاونا هلعجو

 ةيلزا مَ كلذ لك عدولا عونلا اذه نموراحلا اذه عين رجلا
 قع مليش رظن يذ لك ىلع حن ةينخ قلخما ماوع ىلع رارسأو
 د سا اف ا
 امبرس ىلع فوقولا ىل ىللأ ةيادهلا هقلاخ نر ٠ بلظيو هرسو. هتيزم

 ةعفرعمو.هنلع ديزيل ةرهازلا .ةعنصلاو 0 ةمكحلا نم هيف عدوأ
 ةينينل اخ مدعلاك هنال“ هلصحو هيلع اهنرتغي الو هتعفتم هبا لكيو



 هم

 ةيذعلا املا يف هنم اشي ام فلاخض راجلا يف هنم ءاشني يذلا نااك

 امو ضرالا رج ىلع هب لدتسي ام نإوبحتا اذه راص دقو راهنالاو

 هراثأ نم اهناعإو اهفابط يف دجوي امسحب نمزلا نم اهيلع ىضم

 نوعب رالاو ةيداحلا ةرماسملا

 ١ دولا

 ةييرغ عئادبو ةهظع رارسأ نم نوكلا يف هل مويبشلا لاقف
 ريغ نم سانلا نم رينك ءاريزاحلا اذهف لاعلا نم رينك ابهتني ال
 هريبدت ,:رسحو مكحلا عناصلا عص مظع نم هيف اهف |ولمأتي نا
 هنولو هلكش نم مثرظن تحت عقي اب نولغتشي .افإو هنكح بيجو
 نإويح هيف ناك نإو ال ما ناويح هيفأ |وفرعي نا ريغ نم هتئيهو
 مهراكفا |وهجوي ال:نأ سانلا ةماع ةداعف هتشيعم ةيفيك امون هلاح اف



 هأا/

 رسل دم ةماعلا“ نار ريان نر مد ين
 رقتسيف زاجخالاو روخصلا شعبي قلعتيف لجرالاك هل ين يلا
 ردق ألا نوكي ال كاذ ذا همجتو هنع لوحتلالو هيف تبثيو هناك

 1 فالأ ةسخ نم دحإو ءزج ردقب يأ دح|و رتم ليم سمخ
 تارتم يليم ةيناث وحن ىلا هلوط لصيرهشا ةيناث دعبورتملا نم

 الممالك ةخردت نو ةس دو

 اذهو نينس ثالث غلباذا ذا آلا قاوسالا يف عابيو هب عافتنالا لكيو
 اذه غلب اذا آلا اهنم هنوجرخي ال مماف لماعملا بابرا نيبربتعملا وه
 لا

 هكلللا رثكأ هنا لبق ىتح ريتك هددعو ريبكملاعراجلا ملاعو ٠
 عزف ,هنطابو هرهاظ يف سانلا لاوقا تفلخخا دقو اددع ةبناويحلا

 جراخا نم دهاشت يلا ةيرهاظلا ةفدصلا وأ ةراخلا هذه نأ

 ناوبحنا اذه نأ ينعي هبحل هلخاد هب يذلاو ناوبحلا لظع يف
 لفاؤلا ننهي هيكل ةباقو لج دقو اكراخ هلك

 نيرثكالا دنع جرم 1 7 لاقو نإويحلا قاب فالخ ىلع

 نوكتي افاو همنج نم ازج راحلا اذه سيلو محلا وه امنا نإويحلا نأ
 ربكلا يف فلدختو اهضعب ىلع مارتتف ناويحلا اهزريي تالضف نم

 ةينابرلا تاناسحالإو ةيملالا ,عنلا نمو هرغصو هربك بسحب ر غصلاو

 فاصوا ةهج لك راحو اهراجنإو ايندلا راج يف هدوجو مومع
 تاهجلا نرم اهريغ يف دجوي ام تافض فلاخت اهب زا” ضصئاصخو
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 ننال

 ناوبحلا قلخت متي نأ ىلا ضييلا يف جاجدلا ةيبرتك ةضيبلا يف
 هذه فو يرسم رخأ ىلا هم ةثالث هسفنب لقتسيو

 ١ يدعم هركذ مدقملا هانغلا تايط فين ضيلا روكي دنملا
 ءاشغلا اذه تايط يف نروكيو اهنم ىذغتيف مالا اهزرفت ةجزل
 رذئقيحو هنضحتو هيلع دقرت نيح ةجاجدلا تحت ضييبلا ةلزاب
 هدارفا ىرت الو ةطشقلا ماوق يف ةداملا هذهو ضيبلا نم لك نوكي

 هضعب ىلع هكارت ةرثكو هتقدو هرغص طرفل نيعلاب كاذ ذا
 منرمسيف كلذ دعبربغتي مثرم اك ارفصم هراوطا لوا يف نوكيو
 ناوبحأ هيف ىلختي كلذ و و نول يجيفنا ررمالا رخآ نوكي
 كلذ دنعوركذ اك ركذلا .ءانعل | تايط خي وهو هنم جرخيو

 دهاذي ضيبا طيخ ةروص ىلع ايقاعتم اعباتتم ءاملا يف يق مالأ هفزقت

 ةقبط عوبج ديل نوكتو طيخ ةراحع لك نب جرت يلا

 زيمت راخلا اهيلع دوجوملا روذصلا عاسنال ةبسنلاب عاستالا ةبظع

 00 نوكي رذئتيحو ءاملا نول نع اهنول
 - اذه نأ بيرغلا نمو اهتيبرتل نوناعملا اهرماب نولغتشملا الا اهيلا
 ةكرحا مدعو نوكسلا ةلاح يف هتايح ةدم يضقنت يذلا ناويحأ
 اهنم نوكتل ةدائ اطاحم هلصا . "رعد اضقنإو -هتدالو دنع نوكي
 ةياغ هي كاذ ذأ نوكيو هل ةياقو هناحس هللا اهلعج يتلا هتراحم

 هل نوكيو ةظعملا ةراظنلاب الآ هدارفازيم#ي ال ثيحب ةقدلاو رغصلا

 ىتمهيلأ عزفيو هلص | لوح حرسو ءاملا يف عسي اهب روعش ذئيح



 تكا

 نآوبحلا مسج يف عروش اهنم مث اهيلع مالكلا
 تسيل اهلكلا ةيومد ةرود هل ن ل اذه نأ وع

 كمنلا هي ةرودلاك يفت افإو هيا كان ار | يف ةرودلاك

 ظ ةريغ تأن ويح ضغبو
 كلينلاك لل نم هيلا تسل 2

 هل منزلي ام ءأللا يف بئاذلا هاوهلا نم اهب لصقي مش
 نيتقبظ ثاذ يف 0 1
 نآوبحلا اذه دريتلو طشلا ناساب هبشا ةقيقر ةيرعش تدوعش اهيف

 لوانوكي اناو نآويح أويتحلا نه هرنغ يف اك ع هل دجوي ال سأرلا نع
 ناعزف هنم عرفتي ظيلغ بضع كانه ىرتف. ملأ برقب هبصع

 دخلو بنت قايبقيو ذكلا ىلا رخالا ةذفللا قا هيغ' اكوحا
 هيقانو ملا ىلا ساسحالا هجوي لوالا عرفلاف ذبكلا فلخ نوكي
 0 قاكأو

 ا ملا اهرقكسمو سهلا ةساح نآويحلا اذه نأ ربظيو
 00 رصبالو عمس

 ةنم دحاولا يف عيني هنأ نإويحتا اذه ضاوخ بيرغ نمو
 انو انآ هللتل كحاولا نوكيف ةيثونالاو ةيروكذلا لساننلا ءاضعا
 ةياغل أ ىلا ةذعل ا ريفك نوللا رفصم ضني ةراوظا لوا يف هلسنو عم

 | ىلا قيقحلا ةقدو تملا ةرثكي اولضوت نفلا لهأ نأ ىتح
 ' ناوين اذه ةيبرت ةذمؤ.ةشرب فلا ينلا وت هنم دحاولا نإويحل اوردق
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 دئاوز عبرأ هيفو ناتقيقر نابيئاشغ ناتفش هل ةيغضملا :اضعالا

 يو ةيوتسم ةيطسا ةثالث تاذ .لكشلا ةيناثم اهنم ةديحاو نك

 ىلا هنم ردخض هف يف هلخديو معاذغ اهب لوانتي موطرخلا ةلزنيب

 عيفر "اهم اهب بلصيو ىرثكلا لكش ىلع ةدعملا هذهو هتدعم ٠
 ريو عفتري مث اليلق ضفختب مث مامالا ةهج ىلا ليملاب هجن جووعم

 ىلا فطعنيو للا نم ابيرق نوكي ثيحب ةدعملا فاخ كلذ دعب

 ةيفلخلا ةهجلا يف نوكي ىتح ىلوالا هقيرط عطاقث قيرط يف فلخلا
 كللذ يعني كاليمو رم مءاىطبأب ٠ ناويحلا هب , لصملا بصعلا نم

 ةدعملابو ءاعلاب طبحيو ا لاقي نإويجلا ربظ يف ةجقنب اعلا

 اهظعم لدعي هدبحو هن | ىتح اهلك هئاضعا ربك وهو دبكل | اهيا

 ناوبحلا اذه فو مغليلا وه نوللا رفصم عئام هيفو دوسم هنولو
 هديك ببي جوضوم لكشلا يلازفم ينحل هيلقو هس يح

 ةريبكلا تاناويحل اكرم ةمات ةلماجل ءامجلا رخآ خرم ةزجي طيعع
 نيطبلا نمو نيطبلا رخ الأو نيذالا اهدحا ني

 يولعلا ءدججلا .ىل د اهدحأ عرفأ ةثالث >7 4

 ينانلاو اهركذ مدقجلا دن دئاوزلا نم هب امو للا ىلا يأ ناويحلا نم

 داسحلا رئابن ىلا ىئازغلا لئايبلا تر ثلاثلاو 0 0006

 0 رم هريغ يف 5 رجا ناويجيا اذه يف مدلا سيلو

 نيطبلا ىلا بلقلا نيذا نمريي وهو ,نوللا مدع فافشوه لب
 انمدق يلا ةثالثلا عورفلا هنم عرفي يذلا ظيلغلا يترعلا ىلأ هنمو
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 يخلع قصتي يلا "قو يك اوادحل انتقد لن هكر اراك
 لفسلا ضو كلمس تاذ ةبدحم نوكت نا اهيف بلاغلإو _:رطابلا

 اهو (دحت لقإو.اهتخا نم انكم ىراو رغصا يثو ايلعلا ةينالإو
 أعم رسيبي 00 هيف ناويحلاب لصتم بصعب اهضعبب ن 0

 لادا نم راحل طسو يف ىري ةاخاب هفابطإو اهتث ناو
 ] 1 كا ميج

 ةراخلا طابو ماو اييرق يف ل ةلالا وه اورام را
 تاينث وأ تاقبط وذف هرهاظ امإو ولولا ناعبلك ناعمل وذ سلما

 نوكسا ىلع لوبجم ناويحا اذهو ضعب قوف اهضعب ةيكارتم
 ىلع هرغص نم اشنيف راينخالاب هلحم نع لاقتنالا مدعو رارقتسالاو

 نإ اذ هنن داك سايل انكر خلاق
 .ةعبجتم 0 ةعطق هتدجو هتراحم دنع ,ناويح ناويحلا اذه يف تلمات

 "يقر اشغ يف ةفورظم لكشلا ةيضيننوللا ةيلخم ةتانثا يلق
 ناتتلف هلو ة ةددعتم تايط يذ طاسبنالإو ضابقنالل لباق معان

 , دنع هفيقد يبتني ١ سربلا سأرب هيبش وهو 0

 اهيف دئاوز ءاشغلا اذه نم ةقلف لك رئاد يفو ةراحلا يتقلف عهد
 ساسحأ عون اهب نارهظيو هرايدخاب اهضبقيو نإويحنا أهدب روعش
  ةراحملا نم ةيريجل دولا ضعب ناويحلا صتت ءاشغلا اذه ةطساوبو

 ناوبحا مث دجوي ةراحنأ حاتفنأ ةهج نم ءاشغلا يثرط عينج يفو
 دع ' يأ نيكنلا ميدع دديلل لباق رييك ف وهو م



 ه؟أ :

 نا اسس
 ةدحاو هنم ذخاف هتدام لصأو هفوح يف أاعو ةتدعاق نع هنلاسف

 ىلاعتو هناحيمم هنا ن العا ل لاق مث اهفوج يف ام ينيري راصو |يتفف

 "و هسا دق

 . ناويح كلذ نمو هسنج وا ني - 0 3 >2
 لخارلا نم ماظع هيف هيف : سيل يطاخم بم طر دراب همحل ناف راخملا

 0 أ عيمج نم هيقن ةياقو 3 نا | هذه ىلع 0

 ف ١ ةراحلا يقو ةياقولا هذهو هتاناويحو رحبلا 00 .نرم هظفحتو

 نروكت ةراتو جربلا ةديغب اع لمورتع الكت ن 0

 ةراتو كلذ ريغو برخلا عر نك رك ةراقو ةقردل اك ايدج اكس

 رثكاف نيتعطق نوكت ةراتو نوزلحلا يف اك ةدحاو ةعطق نوكت
 ىلا تيسقتأ همدعو عطقلا ةِ دوقعلا هذه سح هايد

 ةيلبضا تقرت

 ةفدصلا تاذ ىلوالا

 نيتفدصلا تاك ةيناكلا

 فدصلا ةريثك ةنلاثلا

 يو ايدملاب فرعي ةدئاملا ع كليدي نيب عضو يذلا اذهو

 . ىلع اهذختن عضاوم يف رعلا ا

 تدجو اهنم ةدحاولا ىلا ترظن اذإو لالنلاو رئازجلا ةروص



 تال

 رابح ضوحملا عاق ينو راينخالاب ةجاحلا دنع هفرصو ضاوحالا يف
 نم عطق راججالا نرم لك لوحو هتاهج يف ةعزوم رذصلا نم
 اهريغ بشخ رخصلا نم ةلبج لك لوح مث هلوح ةتبثم بشفما

 امج اهلين طوس يح ةيساس ايت
 اوف كك رخل عورتوب بلسم سوس ل تحي

 باشخالا ىلعو روخصلا ىلع ضيا عيلجي سقفلا لوصح دنعف
 دبعو ربكي نرا ىلا كلذك ىقبيو ءاملا يف ةالدملا مزحاب قلعتيو

 هنودجي ١م ]ودارا ام هنم نوذخايف ًالهس ديل اي هذجا نوكي كلذ
 هوقبا ةياغلا كلت ىلا لصي ) مودجو امو هب عافتنالا دح غلب دق

 اهيلا لصي ىتح
 ردن ناويحل اذه لاوحا ليصفت فرعا نا ديرا خلا لاقف

 كرولا يكف اع لا 00 ىدتها فكو ناكمالا
 ةيدق مأ ةثدا> ةقيرطل ١ هذه لهو هديثكت

 نامزلا .ميدق نم ةمولعم تناك قرطلا هذه بوقعي لاقف
 منم نورخاجلا اهفرع دقو اهنولمعتسي مثريغو نوينامورلا ناكو

 ٌْ يدم ما اجلا 0 ينيب راص راحلا يف يرفس ةرثكلو

 نا لبق نظأ تنكو ناويحلا اذه تفرع ىتح ةفرعم اهتانإويح
 داوموأ فزخ وه 7 ي“ هيف 0 هفوج يف يش ال هنأ هفرعأ
 قفتأ نأ .ىلا هيف .هنظا تنك ام اذه ريظ ا هنم نطب امل اًقاحلا ةبلص

 كاف قا تنكو ضييعيبطلا دجلب تعيتحا نا وافينالا ضعب يق يل
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 نيب راما كلذ مهدت نم تبع دنقل بوقعيل :عشلا لافف

 ةيزم نم كللذل فرعا ملف ةيهشلا لكاملا نم هريغ دوجنو عم يدي
 - كاط نزص# كلر جلا كانك بطلا لاق

 ةبطاق جنرفالا ناف كناشب ةيانعلا ىلع ةلالدو كرماب ًالافنحإو
 ل موا طامز "ل تاكو .انعاو اح اللا اذه" لك

 ةيوابوروالا ن ردم لهأ نس ه رباكالاو

 ههبشي ائيش نولكأي ةيردنكس ١ لهأ نا عمسأ تيك يشل لاقف

 تارابيلاو هيوافالاو لياوملاب ةئوعتضي مغاو لولخما ما هنومس
 هنومسي اعون نوطاعتي ما ينغلب كلذكو تاحضطملا هنم نولسجيو
 يع وقال يك اًذيتل مالع نكي رإلا من ةرفط لاب
 اهريغ وأ راجيا هذه نم ذوخام وه لهو همعط ملعا الف كلذ نم

 هديص ةيفيك أمو
 كابشب هللارجلا نم ةنوداطصي نيدايصلا نأ بوقعي لاق

 كيسا ديص يف ةذانعملا 0 ربخ ملم ةفورعم قرطو ةصوصخم

 . :رولغتشي نيلهالا نم |وقأ ئرت ابوروأ تاهيج نم رينك يف قو

 رجا لحاوس 0 دق ةصوصخم لماعم يف هتيفتو هتيبرتب
 ةيفيكل أت تناك نإو اهلماغم يف جيرارغلل نييرصم ا ةيبرتك اهيف هنوبري

 ةكسإرا اولا د ةوابغ اهحرتصي نم لا لئطملا نان ذيع
 رسب و دلل تقو يف ءاملا اطاني رجلا لخاس نم برقلاب ةغونصم
 «املا كاسمال مقتو لفنث باوبإ ا تلعج دقو رزجلا تقو يف اهنع
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 لك لين كلئاقبب مل وجرا اناو بوركلا منع تفشكو بوصغللا
 بولطم لكب زوفلإو بوغرم

 نوعبرالأ ةرءاسملا

 راما

 ةدحأو ةعفد" 0 تعظضوفا اند 3 00 5 0

 رخآ زود دبا“ ضيقت هلو قفط" لكك نو مهدياب اعين اولكأو

 ةنيدملاب فورعملا نم راحم هيف اقيطيشلا ماما سنو ل1 يغب
 0 هيطاعت ىلع هدوعت مدعل هنم ضاعت نأ يلأو هسفن هتفاعف

 نكل ثداوتلا “كلن رازتخا نم. يتب اهف ]ون دخل ن ١ اودارأ مث اوبرشو

 ع ماقو نذ كيرف كال معلا نوم

 0 ةيرعلا ايكرف
 امل



 نكي

 يندا من لاق ةجاح كلأ هل لاقف انلاج الجر ىلر لهل

 نمو لاق فاصنالإو لدعلا هينزوعا دقو مولظم يفاف كليلا
 امو لاق يتجاح ركذاف كيلا ىلصا تسلؤ تنا لاق كبلظ

 كتعببه كتع يبن لاق ًالوذبم يلم .ىرت دقو كيج
 يئم اهذخا ةيئالفلا يتعيض يف لاق كلتلظ رفف لاق كدحاصفو

 البل يهاب هيدا جارخ اهيلع بجو اذاف نثري اًبضغ كليكو
 انإو املغ ذخاي كليكوف يكلم لطظييف اهكلم يف مما كلل ثني
 سادت مالك اذه لاقف م اظملا يف هلئب مهسي ل اذهو اهجارخ يدآوا

 ريزولا يننمؤيأ لجرلا كلذ لاقف ءايشإو دوهشو ةنيب كلا هعم

 ةنيب كلوق ىنعم اف رخآ يش ىلا معم جانحي نيلف اودهش اذإو
 كلودعو روجلا الا يف نأ ءايشالا هذه يش ياو ءايشإو دوهشو

 قطملاب لكوم ءالبلاو تقدص لاقو ريزولا كحضف حملا نع
 هل قلطي ناو ةتعيض درب هل غقو مث اعنطضم كيف ترا ال قإو

 ناكو هباحصا نه هريصو هتعيض ةراغ ىلع اهب نيعتسي رانيد ةئام
 هتعيض ةداعإو فاضنالا ىلا لصوتي نأ لبق لجرلا كلذ رمأ نم

 معَلَع تددرو فامجالا مع كتعفرو فاضنالا معم تذيتعأ
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 تاضنلا نم هوبكترإو تابقلا نم هولعف ابراختفالاو ةاهابللل ةنمضنلا

 تناك لب اهلهإو ايليسرب ةصاخ لاوهالا هذه نكت )مل كلذ 0
 تبرخ ةعيضو تقرح ةدلب نم مف اهرساب ةكلملا تاهج عينج يف
 ةوبب نع تاظوالا كلت يعمي دعا 4 ناك اف لاق تبمن : ةيرقو

 دابكالا قرحيو داوفلا د الا تالا نب

 لاق لخلا اذه ىلا مخيدح ةياكح نم لجرلا لصو املف
 ةفئاط ىلع هللا ةدقادغ اتم هللا ناحبس ( زيشلا عم ناكو ) بوعي

 ام نراف ضرالا نم ةهبج لك يف مياصاف باقعلا اذهب كيلاملا
 بلا يا رقم يلو لطم له اسر ةليط ل.
 موا راهم ههافواتف كلذ ناكو اي: ك1 هديل
 ناك ايليسرب لصح امو ةربقلا نم 1511 ةنس يف ناكر صمب عقو

 ني ةييطط لايف ليف يذلا عاكس ا ان كسل د
 ١١51 .ةنس

 قدصو هوس هلا در ام اذه ْيشلا لاق كلذ دنعف

 ةمعن اريغم كي مل هللا ناب كلذ ) ىلاعت هللا لاق هلوسرو هللا

 جزيلا لهن ىلاقوب ( يضل امور قصيرخ لع ابدا
 هزي ةيعنأ تلق نما نضع لاق (:نوبلقي: لغم يااولظ

 هبإرخ ىلع نوبرع هلح ريغ نم ناينبلا يف ربجتإو هتمعن هريغ بلس
 تلضوال للجلا نعول لك عامل ءاقبلا راد يشو ةنحلا ناول هللاو

 . ىفمنا ايلف ماظل اموي سلج ءارزولا ضعب ن | يكح برخت نأ
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 1 1 مرسم ما | لاوقالاب نيرهاجت
 نم ةريثك عضاوم ىلع |ومجيو 0 د هتلئاع وأ نويلبان
 0 در نرسل تانسجل ايلا نم ةقائلئ وخلا نراك لع الك
 رقبلا مذ موحبذو مرخا نع موذخاف شاعملا باحصا طتسلاب

 مثرخأ نع ممولتقف كيلاملا ةفئاط نم ةئاعبرا وجنب |ولعف كلذكو
 كلذل نكي ملو معابإو ملاجرب مثوقحلا لب مئاسنو ملافطال !وقري مو
 ةدوع ذنع حرغلا أوربظأ ون 11 نيك الل ءالوه نأ قوس ببس نم

 مج اوشطب ىتح مهلع ةودقحو مولا 00
 يمص ا ةعينش ارومأ معم ةعقاولا هذه يف

 دنع اوناك مها كلذ نف دوماحلا 00 دولا اهنم

 ركل ل اميل را درا ريم
 تومي الف رجانخلإو يصعلاب هنوبرضيو لابحلاب هنوقثويف دحاولا
 باقعلادشإو باذعلا عاونا قوذي ىج

 الرا تاق نا ةلجاف اكو لجبال كلذ: لاجل

 0 نم قيرط يأ شرم نم ناك لاق ممن ( هدالوأ مخل

 كررت اال 1 م
 0 010110 كلذ لالخ يف نودسفملا

 فنيسدقار ىلتقلا لوح نوفوطي |وناكف سوي هلعفي مل ام إولعفو

 راعشالاو يناغالاب معاوصأ نيغفأر نيرشبتسم نيحرف نيرورسم



 نانو

 منع جيلجي اللف هب / اليتم رغالا اذهب هدأ الأ. منم ١ دحا

 0 -- وحر انثا

 رودلاو ل | ول ةوهثلا عضاومو ةحجفلإو ةهزنلا تالحم يف كلذ
 00 نم دجأ هنظأ ايف قبي َ/ ثيحب نيدانلاو ةقزالإو

 بقاوعلإو ةلؤملا جتاعلا نم اهيلع بترتي امو ةداملا هذه فيس لكت
 ره دبال هنا اعيج مداقتعال معولق ىلع مولا بلغف ةهخولا

 اذهو. رهلإو ةبلغلاب اههأ قي هفرصتو سيراب ودعلا لوخد
 ماخ هعبتا نمو. كللملا بزح ادع ام معيمجل اع ن ناك فروا

 اوبهف مضارغل ىلا لوصولل ابأبو مسوفن يف امرابظال ةصرف |ودجو
 ءايتنالا دارأ ير ما مونت وع
 0 معم بهلأو بلسلا يف بغير وأ مهلا ماضنالاو

 الا قيرلخ عطافالو صل الو. لتاف قبب ؛ لف اعيمج داسفلإو رشلا

 لوا نلكف ةنيدللا ءاجرا يق اورشتنإو مم طلدخإو مهلا ىوضنا

 ركسعلا :ميباقو ني زاب ردو كاسشلا لظايحمما ها ١
 رخبو ريثك قلخ نريقترفلا' نم لتقف ةرورضلا كب كلذ لزب
 قبب لو نيرئاثلا كليلوال وحيا الغ ركسعلا. ةمذرش تمزبنا رمال
 نم منه ىرجن ةيدلبلا ةمادلا ىلعو توببلا ىلع اويجنو عنام مل

 ةيروهمجما قرب اوذخإو رصح تحت لخدي ال اه دسافملاو لئاذرلا

 اوظس مث لؤالا نويلان لكيه هب ايوصنم ناك ناديم يف هوقرحو

 ةقزالا يف !وراد:ث ملجرا تحت ةوينادو وربك لكيلا كلذ يلع



 نا

 نم لك نونفليو ةينخ نرتفلا نارين نودقوي اوناكف اهوردتإ

 نم |ورثكا مها ىتح اهعابتإو ةيروطاربمالا ةموكحلا ةهارك هودجو

 ىه ناك ثيح ايليسرب نيظفاحلا ركاسعلا سار تح يف نعطلا
 مدصاقمو ملاوقاب ربخا ام اريثكو داسفلا نرم هنودصقي الن عنامل
 قيرطلا نع جرخي ال كلذ عموهو همد كذسل ةليح نونمتن مغإو
 ةلمابغاو ىتلخلا نسحو ةلماعملا ف قفرلا توي رابعا هسفن مزلا يذلا

 كرشفلا ءانطال هدف مصلا بجوي ام لامعتسا ىلع هسا لب
 ضعب» يدعت هنيعب ىأر اياك 3 57 نمالا ل

 ركاسعب عم ةمصاختإو عازنلاب رشلا باوبا مهتفو بازحالا الود
 0 ل ٍٍض قم ريخ نم

 دعإوق تدب اذا مايالا لوط ىلع ةنا هنم اًنظ مهم عقي ام معم

 0 7 بولق يلجت ةنيتم لدعلا نم لوصأ ىلع ةموكحا
 دحإو نطو ءانب ا ةبح |ايا .اهيمخ ميلف ةميعبملا قم دوفن ف أم

 ينخ أب معي مو لاق لاوجالا نسحتو لابلاوفصي نأ دب الف

 1 تا ياكل مناخ اجاب تبدل طخ
 اهيف مزهعأ ( اولرتاو ) ةهجب ةروهشملا ةمقاولا تعفقو الل هنأ كلذو

 ةلمجلا نمو ةكلملا يحاون عيمج يف رابخالا ترشتناف نويلبان .شيج
 ىينوج رهش نم تيقب رشعل دحالا موي ربخلا اهيف عاشف ايليسرم ةهج
 نم مآيا ةنس دعب كلذو ةريغلل 1591 ةنس يقو ذاليملللا 616:ةنس

 دجتال تنكف اهب ]ولغتشإو سانلا اهنيدح يف ضاخن ةعقإولا خيرات



 كردن

 اريشو ةييدلا 25 اورشعاو نر هذه نم

 نيرف ىلع اومجثو ءاضنلا مب تلحا يتلا نتثلا ران اماقرط يف
 ضرأ لود نم روربمالا عنل موعم موقي ن ىلع هوهركأ اوركسعلا

 جورخلا نع روربمالا ليطعتل اوراسو معم جرخت اسنرف

 اودي لف هيلا طرصو ليقرحلا نم كيور رق هلا
 معومج نووقي |وراصف نييئاخ ةنيدملا ىلآ |وعجرو مثدصقم
 مهدعت نم لاغشال نيعطقملا يل اهالا برك دادزإو موق تنطظعف

 بزح مواقي هشويجب ماق اذا كلملا نرا نومعزي اوناكو مل ميلظو
 هملق عضو ىتم ٍمروربمالا نب | ملابب رطخي لو نويلبان روربمالا

 ةديدجمن او ةيدقلا ه ها عب ةريثك قئالخ هلوح عمتجا اسرق نعواب

 ةرصنلاو حوتفلا ةرثكو ةرهشلا نم هل ناك ام هيلا | ملاتسأ ممريغو

 تف لب كلما بزح ةمواقي حلو اوعز ام فالخ ىلع رمالا ن ناكف

 0 اوك ةموكحلا نانعب ذخإو اسنرف ضرا نويلبان لخدو هتلئاعب
 كلملا لوزن ىلع بترتو مهمش قرفتو رارشالا ءالوه يأر عضعضتف

 تايب | ماكح عي رابغ 0 هجورخو كلما ريرس نع

 ربغتف أيليسرم اهزكرم يلا ةيريدل | ماكح مهتلمج نمو نيريدملا ّئ

 بحي ناكو لوالا ريغ سيئر اهب رككسعلا ةدايتأ رضحو اهكاح
 قيرطب هبابرا عقو داسفلا بابسا عنم يف دهتجاف حالصالاو لصلا

 اذه عمو رومالا تيسحنا ىتح نتفلا نيكستو ةاواسملاو فاصنالا

 رشلل ةصرف وأ اهوعسوا ةجرف ةنتنلل اودجو اهلك نودسفللا ناك
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 يح كلذ عاشو فلاب هلا ليم هل ناك نم لك ولتقو ةعبنش
 ىلع 34 اروكذم نمزلا لوط ىلع اًتيراتو ؟روهشم ارما ناك
 ةيريدملا ربدم 0 0 اولتقو مثوأتتف ةموكحلا لاجر 0

 لكيم ىلع اويجمو ةحنلا ناديم ىلآ رارفلاب آلا مديأ

 هومرو :وردكف ةنيدملا ناديم يف ابوصنم ناك يذلا 1
 تابنلاو راجتتالا نم ناديا كلذ يف ناك ام عيج اوعلنقإو

 ةلييلاو١ ههرخيلاونةميزلا علونا نم هن ناك ام اوقرسم 'اغزتالاز
 لب ملاجر ريهاشم دحال تناك نإو كانه تناك ةبرت إومرتحي لف

 نها يلاغت يف ببسلإو 0 ىتح اهورمدو اهورفح
 درب مدعت اًماد تناك هتلئاع نا كلل ىلا ليلا يف ةنيدملا هذه

 0 نس مل تناك ىرخأ ايازم عوجرب مهنوشتو اهودنف يتلا ايلزمل

 اوعمج ةرم لوا كلملا نم علخ الف تربانوب ةموكح م ٠ اهتبلسو

 00 بيغرتل هونيع اهظع ابزح ملاجر

 نم طالخإو نودسفملاو ةواقشلا لها مهلا مفن اا
 ةقلخت ور اريك ركع ذا وحن كلذ ىلع |ورقسإو ا ةلبعلا

 اينا 9 بلا ةريزج نم هجورخ رارشالا ”الوه علب أمل اذطو

 لولحب اونقيإو مداسف ةبقاع نم مهسفنا ىلع إوفاخ اسنرف ضرأ
 ينال اويغرو رايضعلا ولا اوهقرو ةلحإو ةئفد مم بالا
 احلا يفو لماعملا يف لاعلا اصوصخو اطوح نمو ةنيدملا

 نق نيكابلاو ةرتلا نل "ونمت ن لك كلتكو ةزكذلا
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 يفت نا كوجرا لجرلل ذيشلا لافق مايالا ثداوح ركذ ىلا
 وكاس كلف كر لق ف لمح ام ةياذح نم 00

 لجرلا سفنتف باقعلاو باذعلا عاون نم مجلصح امد ارغالا
 لها لب دالبلا نم 0 ايليسرم لها نا لاقو ءادعصلا

 منهو ةيكوللا ةنطلسلا يف مق اًقرف نومستنم ىالطالا ىلع اسنزف
 موق لكأو ةيروهمجلا بحي نم منمو ةيرو طاربمالا ىلا ليي نم

 عم قرفلا هذه نم ةقرف لكو هلحم اذه سيل مهلر عجرت يف مالك

 دالب يف ةينايلاو ةيسيقلإو رص يف مارحو دعك اسنرف يف ىرخالا
 نكعلإو اهعبتي نمل ةبلغلا تناك ةيروطاربما ةموكحلا تناك ىنف ماشلا
 ءامدلا لازن ”الو قاقشلا قرع مهيب نم عطقني ال كلذ نف سكعلاب

 يتلا بارغالا ةلأسم كلذ 1 :الاو تاراخملا يف قأرت مهيب

 ايلسنرم لها نأ كلذو تابصغنلا تكللت نم تان اناابعاف ايتعمس

 تربانوب ىلع ىلوالا ةموقلا يف نايصعلا ءاول بصن نم لوا اوناك
 تناك يتلا ايازلا عايضو لذلا رم اهل ام هنوكح ةدماهتن

 نم ةافاعم كاذ تقو تناك ابنال ةيكوللا ةموكحلا نمز اهانيب
 0 ىوقا نم كلذ ناكو ذئاوعلاو كراكلا

 نم ميغ ١ ىتخ ةيكولملا ةموكحلا د دوع نونمت | اوناك كلذلف معراجت

 فلا كيب :س (3 هطاطخل اب ربخلا عاش الل هعبتا ناو هل معهارك ةدش

 اعيج |وماق ةريغلل ١[؟١ ةنس يفو ذاليلل رثع ةعبرإو ةئاناثو
 الاعفا هعابتاب |ولعفف اط ةعباتلا تايزيدملاو البلا لهل مهم ماقو

0 



 ةآ.

 ثدع الو لتق نهف تلت تقولا كلذ يف اًبئاغ تنك يفا الولو

 كلت غي لصح ام حرشو مهدلاو عم |ولتق !عيبج يلايع ثدجو
 ناكل اهرابخا نم كل ركذا يرع 2 ليو مايالا
 ليفا نم لقا كر ا ىلا

 دالب يق 1 0 0 1 56

 ما ةندبلا للملا يف نوكي فيكف ةةيدايلا ناكس نيب ًالؤربربلا

 ميال ادج ةبيرغ دالبلا هذه 3 نا لجرلا كلذ لاقف :

 ممتنايدو منع ةروص ربغت اًماد نودويو نحمو نتف يف اًئاد

 بحت نمو تن | "يلع تلضفتو تئش ناف ممسالم نوريغي اك

 00 دالبلا ركذب د ةرايزلاب

 كلذ رظنف تلا تكسف ف ذاسفلاو خالصلا نم ةثداحلا هذه ف عقو

 بابحالا ضعب دنع تيعد دقق انا ان لاقف يزيلكنالا ىلا لجرلا

 نيذلا ناهرب يعم ذخأ نأ دفأف قفاهذل ان مويلا اذه يق هندعوو

 هغم بوقعي بحطصي و كعم هجوتي نأ يتلا ةرضح دارا نأو

 بوتعيو يشل | بهذزف 3 اوماقو كلذ ىلع وقتا هل يأرلاف

 ةي معتيحو ةلباقملا نسح ١ هنجوز مهلباق هزه ىلا لجرلا عم

 راضخاب ترهأو ل | ناكلا يف معسلجاو ماو لكبا
 قالا مالكلا عاوناب طسبنلا يف اوعرش مث |وبرشف ناخدلاو ةوهتلا
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 مهالخاب انقلختو مهاسن نم انجوزتو ةرادتقا بح ىلع لك
 3 : وأ هيعسر تلح لع انه لك بسك وره ان ايو

 ءسلا رومأو |و ةريثك اطاغشإو إو انيمامنأ ةنيدللا هذه يف نيكلا

 انتترعم ترس ةينكلا مذهيو ةريبس ايف مكاوي للاب
 0 نأو هردقو هلل كاضك انيضرو

 ىلا لاخلا هذه ىلع انيقيو انلها ركذ نعرتفت ال انراكفإو انلاب
 : راو ملح لع اواو الرف ةارج لع لولا تبصعت
 زيول كلملا ىل ىلا ةموكحلا د درو اهب ةماقالل بلا ةريزج ىلا هصاختنإو

 دق ناك نم لكلو انل لصح كلذ دنعف مكولم نمرشع نماثلا
 لذ اتلييرم اينقراتم ىف انسي 65 ام ةناهالإو لذلا نم هلا
 لزني نا لبق دالبلا هذه نم انرجاه اعيج انكل بيغلا لعن انك
 انكف روطسمو روتسم هللا لع يف وه امو رودقلا نم لزن ام اهب

 ام باذعلا ها
 تربانوب اهيف عجر يتلا ةثداحلا تلصح نأ ىلا هفصو ىلعردقاال
 ةموكحب دالبلا هذه لها دنع ةفورعملا ةريخالا هتدم ةنطلسلا ىلأ
 عيمجلو انل لصح تضقنا انلفةدملا هذه آلآ اهب مت مل هنال موي.ةئم
 كافيتسا نع زب ام بيرغريغ وأ ناك ابيرغ هيلا بستنأ.نم
 كيلاملا عيج نا رمالا لصاحو نايبلا هرصح يف لكيو ناسللا
 طسو يف اولتق مهدالوإو ملايعو انعم اوناك نريذلا نيرجاجلاو
 عه | اهو عبطلا اهنم زئشي تايفيكب اهعراوشو ايليسرم تاراح



 تل

 هللا لعف ام نالا معا ال اد براقا اهب يلو ةرهاتلا يسأر طقسمو

 5 ةبيرغ ةياكح يلو ةيكبزالا طخ يقرصمب معم يقمافأ تناكو
 نويلبان عمرضح ناك نمت كنظا يزيلكتالا لاقف ل يتقرافم ببس
 تكرتو هتعبت فيك هل لاقف من لاقف رصم نم جرخ نيح تربانوب
 روعي زاييزلا يافا اسف كولا قاف كين نرلا قس
 سيسنرفل ا ةعاط تحت إولخد ىتح ابها ضعب مب طلتخا دق 4

 مركسع يف لخد نم مهمو 0 ا
 0 ق لت وع تكف ة ةراجخلا يف م 7

 اكو نييرصللا نيبو مهيب لصلا لصح ن را ا
 ها يالا ا 0 اول

 لوخد لبق اهب اونا نيذلا كيلاملا نم يب نمو ماشلا

 ءاعلرا رمسرلا يح هاف رطل فوسانو ايلا*ويشرلا
 ناكو يب نم تنكف يهب نم يقبو جرخ نم ةيركسعلا نم جرخ
 _ ان ىدعلا 1 ا نمل يرغ

 0 3 ناكر صم لها ن 0
 معم 0 ترثخا :كلذلف ريغبيو_لقلاب ةيواسنرفلا ةرمز يف

 معم جرخو تبلغ ةمسقلاف لا يأ ىلعو مثدالب ىلأ ةرجاجلاو
 تب يهتب نم انمو اهب ماقأ نم ان ايليسرم انلصو نأ ىلا جرخ نم
 نم انل بترف ايليسربب ماقأ ا ةيركسعلا
 تيابسالا ايف انزخاف ةيفاك نكت مل اكل تاثر ةموكدللا بئاج



 هاا/

 ةرككلا موملا نم ريك نع مهلستو مهتهزنو هضرأ لها حايترإو
 امس الو ضرالا هذه لها قابطا ىرت كلذلف ةبعملا لاعالاو

 ماو زيحلا لهإو رابكلا اهيف دجو ثيح ءايمثالا كلت ىلع ءاسنلا
 بايشلا فئاحت نم يفو بابشلا ذالم نم هودقف ام ضيوعت

 هتردق تحت ةلخادلا هذالم مانت ىلع اهب لصحي يلا هتالا ةلمججو

 هيدي نيب ةرضاحلا

 نوثالنلإو ةعماتلا ةرماسلا

 بفاردلا .يزصلل ةباكح

 لسف مهلع لخد مره ناسناب اذا كلذك من اهيبو لقانلا لاق

 ىلع يزيلكنالا هايحو هدلوو :عشلا هيلع درف مص يلرع ناسلب
 هتغلو هتأيه يف |ولمات مث سليغ سولجلاب هل اونذإو ةداعلا بسح
 ايليسرم لها نم كلعل حشلا لاقف ةدلبلا لها نم سيل ةنا |وفرعف
 رصم ةهيج نم انإو ةليوط ةدم ذنم اهب نكاس انا افإو ال لاق



 ها[

 نونهتو ضعبب نوهئشتسيف همزع بقع مزاعلا اهدهاشي يللا
 ادللخ ىلقوب نقملاف اتريطت اذلا هلا لإ ةالصلا هيلع. ل اقف ضب
 سانلا ضعب ناف ءايشالا كلت نالطبل برعلا نم ريثك هبنت
 مثرعاش لاق ىتح هجو متأ ىلع دارا اء هي مدقيف ٌعاشللا ىري ناك

 صحاب براوضلا يردت ام كرم
 مناص هللا ام ريطلا تارجاز الو

 رخا لاقو

 هعفن هيف ال. ىعسي نأ لا ىلع
 ايضاقا ناكل قلخلا هلا ىفقو

 طرشي نضعب اهزاجاف يثالملا ثالا لاعتسإو عاملا امإو
 0 لاخلا. ة | يربللا تعو غرشلا تاروظحم ف عاقولاب ةنسبلا ىلا

 لفغلاو وهسلا نم ايف بلغي ا ضعبامعنمو امعاقوا يف تابجإولا
 اهتاقوأ يف اط يعسلإو حلاصملا يق رظنلإو تابجإولا هادا نع

 هطاشن ددجي ام ىلا هعبطب ناسنالا ليم نا يزيلكنالا لاق

 عال درب كوش نكي اه لاعتسالا نم ضار اينوكلا هلع دوعيو
 روفالاب 3 هطخلاور دانا طال ىلإ نطيل. ةيما تاوسلا
 اهنيسحتو برطلا تالا عانطصا ىلع راكفال/ ثعب يذلا وه ةيبللا

 نم ريثك ىلع ةدئاعلا لاعالا نم كلذ ناكو اهبساني ام ناقثإو
 نساتلا ينبي يلا لاعالا 2 تمظن ىتح ةورثلاب دالبلا هزه لها

 هبسك هيف اب ناسنالا لغتشي نأ ورغ الو_مهئاغم روما اهبلع



 كلن

 ينلبقتساف ماقو اهبجي لف تلق ىتح كتكرات اهنظأ امو كلخا هذه

 لوقيوهو قباسلا هعنص يب عنصي ذخإو ينايحو

 اهراع ينتفك دق ةاتف يهشثو * اهرايخ اهخضاال نكد

 اهرادص اهرعش نم ناعجتو . + اهرامخ نقزمت تما نإو

 لاومالاب ةرطاخلا
 العفو اصلا قالا ىلإ نيذن.ةهقفأ فعللا عفت اها

 دقع دقو ةعفنملاو دحلا نم كلذ يف أ بلاغلا بان]و هيدي نيب

 يرلأو فعلا هبابغوقلا قط

 صعبو جرطشلا مرحو درنلا زاج ١ ضعبف ةمئالا فللخأو

 انخاايدا وأ ةراجم يف باطنالا اماي درنلا مرحو خجرطشلاز زاجأ

 ايدق اروصم ناك اهضعبو ةفلدخم لاكشا يف اهتوروصي رفصلاك

 اهدنع نوبرقتيو اهنوبصيي إوناك فالسالا نع فالخالل اًئوروم

 دنع اناعاب أن دبشل تاضنالا هذه نأ نولوقيو مم ادابع عاوناب

 يف مالزالا امإو هدقتعمو هيد درر ا

 وا دحإو لو رمأ دحا لع بويكيسشم أ نم عطق نوال

 طلخ امزع مزع اذا لجرلا ناكف هيلع ةباتك ال لطع ثلانلاو

 الامن رمال اراك نق ادحا او اهنم م ١ مث بارج يف حادقلا كلت

 كلذ هنع يبنف لمملا داعا لطعلا ن ناك ناو كرت يفانلا ناك نإو

 لاوحالاو تاناويحماو ريطلا رجرك هسنج نرم ةريثك ءاينثأ يف
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 مووكل ةبصنالا هل 0 نودسحيو تخبلا مدع ىلع فنالاو

 ميرا نم فنصأ دهن مود توخي أو ظوظحماب |ورثاتتسأ

 ارض اهنخإو فانصالا

 درتو دنملا ثرطشك ةريثك بعلب نوبعلي إوناك برعلا نا
 ١ ىلا لابنلاب يارتلاو لبالاو ليخلا ىلع ةقباسملاو سرفلا
 راطخاب كلذ 00 انكر. تك اين ف لالا وهو

 بص امبرف ناهرل ا ب و نعمل
 ا ةرفأد أ ةورن الاقي ش "يسأو ارربعم 5 له ةماؤلا

 نيرخآ رسع هيف ناك نأو موق رسي نم هيف ا. رسيملا هنومس
 مأ ىلع اموي تلخد رفح تخخا ءاسنخملاب ةروهشملا رضامت نأ كمي

 6 نم جوسنم اهردص ىلعو اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤوملا
 ذا ةأرملا تناك ذا ةيلهاحلا ءاسن ةداع ىلع اهيخأ دقف دنع اهسأر رعش نه

 ةشئاع اط تلاقف 4 نادص هليعتل و 518 يزع تدقف

 مااي ءاسنلا تلاتف كلذ رع مالسالا كبهيولا امنع هللا يضر

 رسعأ ىتح رماقق راسي اذ يتوق نايتف نم ىتف تجوزت نينمومل
 اهعدصف هلبإ ىلا ماقو يدبب ذخاف يا رخصل كلذ توكشف قلمإو

 هرمنا عم. نش: زارنا هل اهالي لست غنم قوربعرو نلف

 تعجر ىتح يجوز رماقو ىلوالا هتلعف عنف يخأ ىلا تعجرف

 رخو تيبلا ءارو نم اناف ءايحتسالا نم هللا معي ايف انإو ةثلانلا

 لوقت اهتعمسو ةأرملا يننخ* هتارمأ رب يف هسأر عضاو عهطضم يا



 مه

 نوتالك إو ديبالا ةزماسللا

 بارشلا سلجم يف اهنوبعلي مل تناك ةيعل ريما خخشلا لاف
 هنونماتسي لجر مهو ةبعللا مث نايتف ةرشع عماجب هنأ اهتروص

 نم عطق هيف عضو دف ةبابرلا ىهسي تلرخ هدي يفرسايلا ىس
 ىلعو ةطقق دحإو ىلع حدق دحاولا .خادفلا ست ةأونه بشنملا

 حدق لكو اهنم ةثالث نولفغيو عباسلا ىلا اذكهو :ناطنتت رخا

 ليملاو ضانلاو ننلمتاو بقالات مقلاو .ةفلا قو هللا ما
 ةينام اهنوئزحيو اروزج نورخنتيو دغولإو عيفسل إو عينلاو ىلعملاو
 حادقلا رسايلا حرخي مث حادقلا ىلع يلا اننا دز از نيرشعو

 نم ذخأ حدق هل جرخ نم لكف اًحدق اًحدق صاخشالا ٠ ءايسا ىلع

 حادنلا مم تجرخ نمو طفلا نم هحدق ىلع ام ددعب روزجلا

 روزجلا نك نومرغي لفغلا

 اهنم نولكاي ال يبا - أ ءارقف نم رضح نمل ملا نوطعي مها من
 يل رك ازيا هجر ىلع ميه كلذ قاك
 مدنلاو 2 مكردا امر نؤمرغي. نيذلا نأ .تبسرئف كلذ نم
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 ها

 الك موق لاقف ةبرشالا ماكحإو ربخلا ىمسم يف ةيعرشلا ماكحالا

 .رح همكحو رمخ وهف ىلوالا هلاح نع هريغو هطلاخو لقعلا رماخ

 ىبسم موق لاقو امتمرحو هئارشو هعبب داسفو 00 هليلق برش

 فذقيو دتشيو ولغي ىتح يفإوالا هي كرتي بنعلا ريصع ريخلا
 ةئين اهريثكو رمخلا ليلق ةمرح كلو اركس ىمسي هريغو دبزلاب
 ره اااه كسلا ةتراود ام لح اهانلث بهذل ىج. تكل اذا

 دحلاو كلا حر اع نيلنلا لك تقفتاق ةيرشلا ةيفاق ل

 قباسلا 0 ا اا دا ماكل

 ةيزم ال ذأ ننسخ'هب دقل|و 0 0

 اهماظن-ةيح للخو :ةيعمج رو

 يديا ىلع ذخالإو هنم عنلا ةعيحصلا راظنالإو ةسايسلا بجيت
 مو هنم ةجاحلا عضوم ىلع اورصنقا اندالب لها تيلف هيف سانلا

 رسيملا ريسفت خيشلا ةرضح لاسإو اذه فرسلا ىلا زواجت
 ةيديحملا ةعيرشلا يررقم نيب راد اهب ماملالاو مالزالو باصنالاو
 يفاللا تالا لاغتسإو عايملاو كلذ ماكحا يف لوقلا ن



 هاا

 غب ةيزاغلا لاومالا لوجا يف رظبنلاو دايطصالا .ةلعب ةيالرلا
 هجو ىلع ماوه ليصل ضايغلا ضعب ىلا نوليهف اهيعارم
 ةونلا مسفنا نرم !ودجخو نيذلا نايتفلا ةئلانلا ةقرفلا ءافختسالا
 مماوق ىلع ادانعا تكلاذي نر وحدا اوناك ٠ ءالوبف ةدحنلا أو ةوحاد

 ىتجج نوربتعي ال حو ةمالملاب مهف ةذخأ 1 ةنسلالاو ءتدشي <اتتجاو

 اهنع مهتزي مل لاح كلت ىلع مثو هنمرطش ىضمو مالسالا *اج
 يك تارغ نمو ) 5 يا مد

 ني. ربك ميم ا لاق عرلا 0

 لوقعلل ةيهذملا ربخلا يف انتفأ هللا لوسراي هنع هللا يضر باطخملا

 نريع لولي ) لبو هيلع هللا لص هيلا سوف ل اوبال ةفلخ
 يقيو موق فكف سانلل عفانمو ريك مثا اممف لقرسيملاو رمخا
 اهيأاي لق أرتف ةيرهج ةالص يف اماما يلصي مضعب ماق ىتج نورخا
 اويمأ نيذلا اهيااي ) ىلاعت هلوق ورا نورفاكلا

 اوناكف ( نولوقث ام !ويلعت ىتح يراك متإو ةالصلا اوبرقث ال
 ف لوم ىركس مو ةلص هن مل لل توف نيش
 ريخلا انا ونما نيذلا اهيلاي جرصلا ميرحتلاو تابلا كحاب ىلاعت
 (تايالا ] ناطيشلا لع نك رس كالو بسلا 1
 ةبوقعلا ةييسرتو ادا لاا هللا لا

 ير ِي نودهتجملا فلدخا مث هريغ يفريذعتلاو برشلا يف دحا
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 ةراخملاو ةمداخلا لفإ نابش وه اكةركتم تإوضاو ءاهوغ سانللو
 هذغ لاعتتا يف دالبلا هذه لها كاما رم تبع 3

 اهيلاوأو اهعاونا يف مهتأتو بعالم إو يشالملا نم اهعبتي امو ةبرشالا
 تاقوإلا رظعم لغشو لاومالا نم ريثك ءانفا كلذ نم ءاشن دقو

 .ضارخالا ىو لالثخالاب لوقعلا لو راما 0
 "اا فكل الب 2 رك اماريك كلذ نأ 22 امال

 لاو لذلإو ةسخلا ىلا ةايحلا ةذلو ةزعلاو فرشلا نم 3
 3 مٌجازعلا ثاعبنإو راكفالا هجوت نم هيلع مث ام عم شيعلا

 0 منطو ىلع دوعي ام ىلا ملافطإو ماسنو ملاجر
 5 ةمانلا ةفلالإو رقوالا ظحاو ربكالا فرشلاب م نيبدحماو

 200 م الأ هيبنت ةدآرأ ب

 2ك عاج يما تربظو كلذ ىلع اورماذتو اولا هب

 مثءاياح ناف الاخ نسخإو اير دسا كلذ يف برعلا ةيلقاج

 نم بعالالإو ةبرشالا كلت لاهتسا يق ام طر بظ ا زيكو

 ةروص نغ لاونالا جارخإو ثالماعملا داسفإو رورشلا جيهت
 اوراصف هيف نابشلا يديا ىلع اوذخإو كلذ نع اوفانت حالضلا

 لوقي يذلا مهمو 0 0 ىلوالا ةقرفلا قرف ثالث

 ةقرفلا مهيفس يسمإو يوق ديس سس كلاي د كتأرج يف ديزي

 يوذو معانا نع نودعابت اوناك ءالوغو نوروبخلا نابشلا ةيناثلا
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 18 يوكو د2 هادم تت رسما 00 - مح 28

 قفل 2 يشأ نم هللِإل يق هلاصلا

 توطتو ةدليلا ف ىغفت انيق تنسحتسا نأ يزيلكنالا لاق

 خاترتو رطاخلا طشنيو لللإو لكلا لوزيل ةهرب اهتاقرط يق

 ةنيدلل عراوش هس !وفاطق !وماقر كلذ لع جلا هضفإرف ىغنلا
 تاقرطلا ماظننإو ةينبالا نساحم يف نيلماح اهرايد لالخ نرومحي
 ةدعملا تالحلا ضعب ىلا ريما مي لدع نتاع لاوحاو

 رايب ع حم ةيرشالا. يفالملا عاينإ. ةحارتسالل
 متايع لمشو محار مج تأدهو ملجم !ذخا الف ةعاس كاده

 ةبرشالا اهيلعو رمرملا رئاوذ لوح .ةفلحتلا ىلخلا نم مخرضحب ام
 .ةينرغلا لاكشنالا. ىلع ةعونصلا يناوالا يف ةفلدخلا نإولالاه نول
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 يلا ةمادنلاو نارسخلا بابسا نم ينذعإو ةماقتسالا قرط ينعزوا
 تردق اذإو يتبرغ 2 ينم الو قتريشغو لها ىلا دوعلا لرسي

 ىضرلاو تردق ام لعربصلا ينملاف دالبلا هذه يف ةماقالا لع
 يدلوو ينلعجأو ينيقي كئ اجر يف دوقو ينيد ىلع ينتبثو ترضق اب

 يظفحإو كظفحو كنمإو كراوجو كذايع يف يب ذولي نمو ٍلهأو
 لها تاشفانم ىلع كلضنب ينعأو دالبلا هذه نيطايش نم

 م © ىركي ال جا يديم تبثو ىلف خرم الو دانبفلاو لالضلا

 3 يبلق ىلع فراخزلا نم ىرأ امرهاوظل الو ليبس يلقع ىلع
 ٍمح اشويع ءالج كنياده رونو انبولق لم كتظع لعجإو
 3 ىلا اندهإو كرمإو كيب الا لثنغ الو كركذ الا عمسن
 للص دمحم انديس ظظعالا كين هاجي ميوقلا كنيد ىلع انتبثو ميقتسمل

 كئايفص|و نيحلاصلا كدابع نم هتيفطصا نم قحبو سو هيلع هللا

 ىلا هرركي راصو رافغتسالا درو يف عرش 9 نيرهاطلا نيبيطلا

 انتاروعرتسإو انتاعور .:رما مولا ( هلوقي همدخ ىتح راعصالا

 نمجراي هنم انذعإو ناطيشلا سواسو انبنجو انيولق ظيغ بهذإو
 "او تليحو فيك انلدجاو:ناطلس انيولق لع. هل. نوكيال ىح

 لوأو ةرقبلا رخ . | رركي وهو مأنف هئاطغب ا

 ضرف ام ايداؤم هيدل هبر معن ركشي ماق عصا نيحن ماعنالا ةروس
 دنعف رافغتسإو ركذ نربي رافسالا ىلا سلج مث هيلأ بدنو هيلع
 يزيلكنالا:ىتا:هرثا ىلعو رضحن نيدلا نراهرب .هدلو :اعد كلذ
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 ام نيشلا ىو ماعطلا رم رسيت ام اولوانتو نوثداحت اوسلجت

 قلملاو قرالا نم هنليل يف هباصأ

 وسع و هجن هجيج سه سس

 ن ونالنااو ةعباسلا ةرماسملا

 ركلا

 فوطنو ةدلبلا يف ىشمت انب تق تنسحتسا نا يزيلكنالا لاققف

 حاترتو رطاخلا طشنيو لللإو لكلا لوزيل ةهرب اهتاقرط يف
 ةنيدملا عراوش هي اوفاطف |وماقو كلذ يلع ةيشلا هقفإوف سفنلا
 تاقرطلا ماظننأو ةينبالا نساحم يف نيلماتم اهرايد لالخ نوموحي

 ةدعملا تالحلا ضعب ىلا ريسلا م لدع ىتح ةمالا لاوحأو

 ةحارتسالا ىلع إومزعف كلذ ريغو ةبرشالاو يفالملا عاونإو ةحارتسالل
 مهايع لمشو مهتحار مع تأأدهو مدام ايلف ةعاس كانه

 ةبرشالا اهيلعو رمرملا رئاود لوح ةفلحتلا قلخلا نم مترضحب ام
 .ةبيرغلا ا اوالا يف ةفلدخلا نإولالاب ةنولملا
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 : يلا ةمادنلاو نارسخلا بابسا نم ينذعإو ةماقتسالا قرظ ينعز وأ

 تردق اذإو يهبرغ يف ينم الو ينريشعو لها ىلا دوعلا يلرسي
 ىضرلاو ترذفق ام لعربصلا يما اف دالللا هذه يف ةماقالا يلع

 يدلوو ينلعجأو ينيقي كئاجر يف "وقو ينيد ىلع ينتبثو تيضق |مب

 يظنحإو كظنحو كنمإو كراوجو كذايع يف يب ذولي نمو لهو
 ]ها تاشقانم ىلع كلضفب ينعإو دالبلا هذه نيطايش نم

 35 مخ كيال ىح يئديتع تبثو يلق غزت الو داسفلاو لالضلا

 أن ىلا فراخزلا نم ىر ١ امرهاوظل الو ليبس يلقع ىلع

 ال ىتح اننويع ءالج كقياده رونو انبولق لم كتظع لعجإو

 كطارص ىلا اندهإو كرماو كبه الآ لفتت الو كركذ الا عمسأ

 ىلص دمحم انديس ظظعالا كين هاجي ميوقلا كانيد ىلع أنتبثو ميقتسملا

 كئايفد|و نيحلاصلا كدابع نم هتيفطصأ نم قحيو سو هيلع هللا

 ىلا هرركي راصو رافغتسالا درو يف عرش مث ) نيرهاطلا نيبيطلا

 انتاروعرتسإو انتاعور .ءرمأ مهلا ( .هلوقب هملخ ىتح راعصمالا

 لوأو ةرقبلا رخ | رركيوهو مانف هئاطغب ا

 ضرف ام اًيدؤم هيدل هبر عن ركشي ماق يصا نيحت ماعنالا ةروس
 دنعق نافغتشإو ركذ ريب رافسالا يلا سلج مث هيلأ بدنو هيلع

 يزيكلالا ىلا :ا ىلعو رضحن نيدلا .ناهرب .هدلو اعد كلذ
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 نم لاخلا هذه لغ يقبو ائبعو الا ةتربخ ف درتي راضو اًئيزح

 ايرط موتلل دحي مانو قلقلإو رظاؤخلا شيج هيلع مِجتو قرالا
 لسي ةاشع ههفف هتريخ كاش ىلا دع اقيرغ هراكفا رحب يف راضو

 ناك نكلو ةغمس تضنيو هنم رظني راو قرطلا يف ةراملا ةيورب

 لخدؤ قرظلا نمرورملا عظفنإو لبللا نم مظع رجم ىضقأ
 ردانلا ليلفلا الا قيرطلا نهري ادخأ دي لف هغيضم رجا لك

 تناك لبر مثلا يلايل نم نكت لف رهشلا رخأ نم ةليللا كلت تناكو
 لؤيذ ةييدملا ىلع تخرا ذق بابلحلا ةكلاح بافألا ءادوس

 ريف هاتلا ىلا رظن من اهاحغو اهارطأ عيجج ىلع تطغو اهئافظ
 نأكو تمئابخلا مألس اهنغشا عف هيلا تعبت أهغأكو بكاوكلا الا
 مايأو هئبحأ عم دك زا 00

 ةلعجيو ا ما ما نيت ا 2

 ا 5 17 دمك يذلا كن ىلا ناكمالا م ا 0
 و :راضبإ اهرون نم تشهدف تانلظاا راح يف يرجت موغ

 تنا يلا لاما ةياهنو يلاخب ٍلغا تن تنا انزاكفا انعقح كاردأ يف

 نع اديغب ر ايدلا هذه لفا نيب يتريصو ينبطو نم ينتلوح يذلا
 ذؤعأ تدرأ ام لعركشلا كلو تردق ام ىلع دهحلا كلف يبكس

 ىلا زيدق ينث لك ىلع كلنا تلا تابجؤفو ملا لاوز نم كلب
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 ركليخا ةرضحل ينالس يغلتت نا وجراو ثرخدل الل اجذونأ
 ن١ 4.4 لفو اهابجأ غاقيل نري طع لاي نس نامت

 لجال ةطسوب لك يف ةبتاكلا لاصتا كنموجراو تاوخالاو
 كلذ يف كيلع ةقشم الو كيدل نم لك ىلعو كيلع نانئطالا
 هلاسرا وا يلاطخ هنم نيماتست نم. _كلباطخ ميلست الإ كيلع ام ذا
 يزيلكنالا انحاص ليكو لحم ىلا ةمداخبا عم

 ل سس ج6 حل روز و سس

 ن وثالثلاو ةسذانملا ةرماسملا

 ةالصلاو قرالا

ام ةداعلا بسح ىلع أرقو.هفرظمف هعضوو تان مخ
 

 ضفخي ل هداروأ التو ميظعلا ن زاير هبل

 ةبحالا ركذتو هنكسو هله : | رقمو هنطووحت هركف بهذو مونب هنفج

 رطاوخلا كليب عاضف دالبلا دعبو ةبرغلا نم هيفوه امو دالوالاو

 ابطكم هيشارف نم ماقف هموقو هلها ل وحاب هيلق لغتشإو همون ذيذل



 اهسيلج هلعبمت اهدنوأ اد قام اح منه ة ةأرلا بن
 هقتاعتو ةث كيس هلبقثو هقرافت ال اهغم موقيو ماني اهتسينإو اهعببحتو
 لقأف اظنلا ردق وه ام اهنم ةريثك مدنع بالكلا هذه عاونإو

 ةايشلا نيب دلوتم هنأ نولوقي ليوط هرعش اماهنمو ربكا وه ام اهنمو
 لاجرلا هينتقث عون كانهو كلذ ريغو بئذ نوب ام اهنمو بالكلاو
 5 الاب :ةامسملا ةديدحلا ضرالا نم مهلا أي هنا نولوقي هقلاتو

 ضو ةهظع ةيزم لاقي ام ىلع هيف نال عونلا اذهب ساب ال نكلو

 قيرغلا ةحتار مشي هن 0 عاق نم قيرغلا جارخال :وادتهأ
 هبحسا ىعا الجر تيأر دقو ربلا ىلا هجرخب ىتح ءاملا يف صوغبف
 ةيحانص 'كرت :انأنق ا 3 اذاف -ةزيغتخا ةنوجرُم هعيقزب ف كلك
 كلزعانآر نيكو انرورم اق انفداتص دقو ةقضص هل ةليوسو بهذ
 انبلا رظنيو هينذب صبصيي لعجو انماما فقوف اناتأو ةبحاص

 اعيش اكأ#رم ىري نيح كولكلا 5 رم ةريغ ةلايك هسأر ا كد

 ضرغلا انهغف هلكاي ام اًئيش هيلا يتلي ن | يف اعماط هيدي نيب موقيف

 هبحاص ىلا بهذف هقنع يف يبلا ةنوجرملا يف مارد ضعب هل انعضوو

 نم بيرق لزنب تيار كلذكو ةنوجرملا نم اهذخاف هدي 0
 مارد هتطعاف اهيلا دعضف كابشلا نم بلكل تراشا ةأرما انلزنم
 انه اهاندهاش يللا رومالإو هبحاصل اهاطعإو ل 0 هاني

 يدنع قاروا يف اهتديق دقو اهدادعتو اهدرس لوطي ةريثك
 تركذ ام تركذ دقو ىلاعت هللا ءاش نا اندوع دنع كيلع اهولتا

0 
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 يردلا ليو ىفالملا تالحم ىلا الآ نوواياال ليللا قو ةيديددلا
 دحا لمعتسي ال. مرهاوظ نييزتو ممسبالم ةفاظنب 0

 لكآلا دعب هدي لسغي الو ريجتسا الو .هتالضف ةلازا يف ءاملا مهم

 ةدحإو ةلاح ىلع مثاحل ءاقبا نومزتلي ال ما مةتاداع نمو
 آرينك اهرصق هأرا مث ةضيرع ةليوط ةيحل اذ ذ ا

 ابدت برادا يقي همراش الروقي رخأن الح وا
 الق ا ةننيلاب ا ينام ام اي ةراتو اهانغ ام نوال اها ذا

 هر ا را ارت
 نم قيض .هلصأ نم ضيرع لكش ىلع اهلعجي ةراتو نيضراعلا
 قلحي نم مهمو [طرفم الوط لوطت ىتح اهكرتي نم منمو هتياهن
 ام مسواور ىلع هنوعضي ام امإو درمالا ريصي ىتح هماعب هرعش
 ف هضعب ترظن دقو هحرش لوطي ءيغف ةطينربلاب اندنع فرعي

 00 اليوط نوكي ةراتف ةريثك عاونأ انه هلو رصم

 اعساو هالعا نم انيض نوكي ةراتو عافترالا ليلق نكي ةراثو عارذ

 0 يرق را ايل
 ا تا ا نفل اي ايعاسن نأ تاهججلا

 ااا رابع لازما دل وفي كا يس بسد
 نم ًاريثك ةيعمجبا يف ىري ةحذ | تال يف ناننالا نا ىح
 0 ندم اح بالكلا هذبب ءاسنلا لفلحتو د

 حيرت ايسر. نمب هنزل ال نحل .؟اكاونجريلا ارق :لاجلا
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 هنم ٍقابلأو ءاوطاب رودت 7 ةسمخ نيعبرإو ةثالث نيحاوطلا نم
 لاهلا نم ةئاعبس وحن اهبو ءاملابرودي ام هنموراخت اب رودي ام

 يضو (تيمولالا ) لممل لماعم ةعبس اضيا ةنيدملا هذه فو
 رصميق هل لاقي يذلا تيربكلا كلذ ىلع تلعجب ةيواسنرف ةيك

 نوعبسو نانثاو نافوصلا لمجل لماعم ةعبس اهيفو ران الب تيربك
 لماعك لماعملا نم ريثك كلذريغ اهبو هعإوناب ىلحلا لمت الحم
 ىتح اهسانجاب تاللخلاو 0 ٍتايرلجإو اهغاوتاب تايوارشلا

 ةليزخل ةارال نم هيلا ت 1 طيبا وعم نجا
 38 اهوظنحن ةهكانلاو كيلا عاوناك ةرعطالا نم نفعتلل

 ادا لا يالا 0 عن ةصوصخم قرطب ةمكحم فورظ

 كلذ نم ءين اهيرتعي الف ةليوط
 نيضي ام كلذ ريغو زرخمإو بوطلاو راخنلا لماعم اذكو

 «ليوطتقا اذه ىلا قاغد امو .قاروالا مك الود ةاطنلا هع

 هيقحتل هاندهاش ام ىلع فوقولا هي كتبغرب ىلع الا راثكالاو
 نامت اع ناسا ل كار كحل هك | ةيشاحي

 ةيزملا تاثدح وف انهامهاليطنو كيلع ليا ماع

 رومالا مومذم نم هناججس هللارمأ فالخ ىلع ووبكترا 0 هوبا

 ديب ٠9م اذ ركل ركب ادن دعم مايك ل
 مسا ركذي ةعقبل ةععقبل أ هذه ناكس عيمج نم !دحأ عم 0

 0 1 نولي ال نواكي ال مراه عيمج يف مارأ لب
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 زيركت لماعم امإو لاعلا نم ةئامسخ وحن اهيف نيعبرإو ةسخ
 هدا ىف ماكل ركسلا نم ايليسرم لخاد امت غلب قو ةنلبدق ركذلا
 رمل 1[ كورس قو البلا نيعبراو ثالثو ةئاماثو فلا

 ندمملا يف مدقتلا دايدزاب داز مث ةيرصم ةقوأ كفلأ قيرشعو هع

 3 نيسمخو ةسهخ وع هنم نالا اه دري ام علبف ةيهافرلاو

 0 ك5 ةيارلا : اماما

 ابيف نالأو كا يانا كليم :١ ناعم لإ هيلدا قل كك لع

 يار اذلاتمالا لعل وهام م توكل ياا ةددعتم لماعم

 0000 00 هذه 0 كلذ 7 0 ةيربلا

 0 * 1 0 1 001 00 ل

 00 ةنالن _ 0 : 0 00

 | 0 0 مح 4

 اع لق نالا اهددع نا يل ركذ دقف ةغابدلا لماعم امأو

 الل 116 هع ينعأ داليملا 185 ةنس 2 ناك ا ع

 غبدلو رشع ةعب رأ ةريبكلا دولحلا عغبدل اثم نيسهلا وك هرقل 15

 الاب و نسل لك ىف. ناكر رونالد 'ةلس ليعلم ١ حولا
 دولحلا عبدل أنم 5 شع - ةعلرأ يف نال امأو اع نيعبستو

 اهب نا يل ركذ كلذكو ةسخخ ةريغصلا دولجلا غبدلو ةعست ةريبكلا



 ه.أ

 .لام سار ىلع كارتش أ ةيعجج مهيب |ودقعو وعمتجا مع اينغاو موقلا

 جيردنلا ىلع زج ةنس لك يف هنم عفدي اهءاشنا لع فرصلا ةوررق
 0 مامتا ىلا

 ناو ةبنيكلا هذهي لمت ةميسجلا ملاعا .ظعم نأ تيدبخأو
 لدعق..تاكترفلا نم اًيلم نورشع ةروكذملا ةكرشلا لام كلصأ

 اومسق مغإو ةيرصملا دوقتلا نم يزيلكنا هينج ( )0. 8٠١

 كنرف ةئامصخ مس لك صخم مس فلا نيعبرا ىلع غلبلا كلذ

 0 لماعك هدام فانصإلا لماع ايلف تيار كللاقكلو

 رختسإو عمنلا لو دلجا ةغابدو ديدحلا قرط كتلك

 ل ضعب لماعملا هذه دوجو ىلع بترت و تيزلاو ذيبنلا
 هنعاتملا روصلا+ كا لماعم“ ملكا اطاةعيات ابنا الا ةيهارابنما لقا

 كلذوحنو نوباصلا لمع ةمزاللا
 هذهب ثدحي ) نوباصلا لع نا انبحاص ينربخا دقو

 نرقلل قفاوملا داليا ىرم رشع سداسلا نرقلا يف الا ةنيدملا
 ةنيدم نم كلذ لبق مهلا يناي ناك هنإو ةربشلا نم رشع يداحا
 نم 11١4 ةنس شو داليا نم ١,85 ةئنس قو اونج اط لاقي

 راظنق فلا نيرشعو ةسمخو نينئاموحت هنم لصاحمل غلب ةربقلا
 تيز لاعتسا ببسب رادقللا اذه :لاثمأ ةثالث وحن نالأ غلب دقو

 نم بيرقو اسنرف ضرا يف كلهتسي هنم عنصي ام رثكإو راذبالا
 ىحن هلممل نال ةدوجوملا لماعملا ددعو جراخلا ىلا لري هسدس



 ةلويبملاو ةعربملا نم ةياغ 0 لاقثالا اهب عفرت ةهظع تارايع

 راص دقو الا ت رد را

 انيلا هذه ةحاسم نا يزيلكنالا ينربخا دقوربلا يلع اهب ام عينج

 رصم نيدادف نم انأدف نورشعو ةعبسو ةئامريدقتلا هجو ىلع
 طيحم نإو ةديدجلا انيملل هفصنو ةيدقلا الل ردقلا اذه فصن نأو

 ةراجتلا ثرإو ارتم رشع ةسخو ةئافاثو رتم فالا ةعبس ةفصرالا
 كرش ةدلا# انبم كاهورتم ةئاناثو فالا ةعبرا وحن ابنم لغشت

 ةثالث اهنيصر لوطو نييتثالا عومجت ردق اهتعس بيرق دهع ذنم

 تيؤلبا تانيا ةسنن وكيف ارعم نروعستو ةئاعبرإو رتم فالأ

 دنع ةفيطل مل تيارو ابيرقث انادف نيسخو نييئام وحلا ايليسرب
 2 اهنولخدي ربلا نم تبيرق اذا اهنا كلذ ةكليبلا ءايبرأ ةدأرأ

 نفسلا مادطصإو اهلع حايرلا ريثات نم اهيلع هب نمي جلخ
 شو اهب يدتبت تارانم عبرا اهتيرط يف نفسلل وعضو دقو اهضعبب

 مظع سوناف اهنم دحإو لك سار يف ةيلاع رنابم نع ةرابع

 رائقلاب كانه فرعت ةرانم اًضيا ةيردنكسا يفو ليللا يف ءيضي
 اا تر انلا هذه ىدحا ٠ نأ تفرع دقو

 عافترإو أرتم نوعبرا اهعافترإو انيللا ن نيا نسمع دماج

 هذهو ةعست 0 ىنثا ةثلالإا»و نورشعو ةسمخ ةيناثلا

 نزاخم ةفصرالا ىلع تيأرو انيملا نم لايمأ ةعسن دعب ىلع ىرت

 ريهاشم نم ةعامج ةموكحلا ,نرذاب اهانب دق اهنا انبحاص ينربخا



 تك

 هقو ادرس ةيئوقسيو اذرتو املا نغييلا هللا قرط هيلعاةلادلا

 نم كلذ لك مارملا ىلع دئاز يش ماركآلا نم ةنيفسلا يف انل:لصح
 انبحاص نم ناك ام امإو انيلا هناسحإو انب هفطلو انيلع هللا لضف

 مل ةلبجلا يفو هفصو ءافيتسا ملقلا عيطتسي الف هفطلو يزيلكنالا

 رخبلا مايا تضف دفورطانلا رهو رطاغلا ردو ام الاادنم

 انلصو دقو حارفأ مايأ اننيب تناك اهنأكو حا حارشنإو رورس يف نحتو

 ةعقإو ةيردنكسالل ةبسنل ب يو اسنرفل ةنيدم لوأ يفثو ايليسرم 1
 نيموي أهب ا رحب ) طسوملا رجلا: نم يلرغلا لحاسلا

 رقمو موكام تخت سيراب ةنيدم نيدصاق اهنع لحرن بيرق نعو

 لازو فيفخ كعوت ضعب سما يل لصح ناكو
 انبحاص عم تفط دقو لاح نسحا ىلا هللا دبحب ةحصلا تداعو

 دهتسا ام اهنم نسحإو رصك ةيدفلا اهينابم انيارف دلبلا يف انلجتو
 نسح ينيجتاف ةميسج ةفصرا اهب فحي ةبظع يبارم اه انيارو

 اهيف ةراجتلا نفس ةرثك نم تشهدو اهماظننا ديزمو اماكحا

 3 نم مثريغو مجمل إو برعلا نم مهففاهيحالم ةنسلا فالئخإو
 لإ ىري داكي ال' اهضعبل اهنامضنإو امانيج نفسلا فك نيو مال
 عئاضبلا جا جارتخأ ا اهالخ نم

 لب..ةيردنكسالاب اهتيار يلاك قراوز ىلا ةرييكلا نفسلا نم
 تافلحب اهوطبريف هب .لصنت ىتح فيصرلا ىلأ ةنيفسلا نوبرقي
 ةطسإوب ربلا ىلا يف اكدياضبلا اهنم نوعفريو كم اًطابر هيق ةتبنم
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 ةرزك نا كلش الو ميغا نفس :ننم هقابلاوزيلكتالال قفس نم
 ةراتلا ةكرح ةرثك ىلع لدي نفسلا هذه رادقم

 0 وثالفلاو ةسماخلا 6 :رماسملا

 نال ل ا

 لوفلا نم عضوملا اذه ىلأ الصو ايلف ثيدحلا لقان لاق

 مالكلا عطقتاف ماملا باطو ليللا نم ءزج مرصنا دق ناك

 ءاضوتو خيشلا ماقف هتربح ىلا فرصنإو مايقلل يزيلكألا نذأتسإو

 هتيب لهأو هنجوزل اباطخ ررحي عرشو اضرفو ةنس هيلع ام ىلصو

 مالسلاو نإونعلا دعب هتروص هذه

 يف ىلاعت هللا ديحب يردنكسالا رجلا جح انعطق دقق دعب امأ

 نع انلغشي لو ةحارو ةيهافرو ةح يف اهانيضق مايأ ةسهخ ةدم

 انكف هناطلس ميظع ىلع لدي ام اهيف اندهاش لب لغاش هللا ركذ

 هتاقولخم بئاجت يف لمانثو هيلا عرضتن راهنلا فارطإو ليللا هانا



 2ث

 راثكالا ابلهال عفانملا دايدز|و رضمب ةراجت انرتك بلجن امو

 نم اهيف عضو امو امهوحتو ركسلا بصقو نطنلا ةعارز نم اهيف

 ةلماحملا بيترت نم لصح امو ةديدسلا تاييترلاوةدينملا نينإوفلا
 بجوا اب ةيبنجالا مالا نم مثريغو نييرصملا نيب ةراجتلا قئالعو

 أم ىلا تلصو ىتح ةراهتلل رصم ضرا ىلع بناجالا دورو ةرثك
 كت :ةيردكتالا ان :لعانت دقلا فقر اذا تنجو كلشلو
 ةعونجلا مالعالا ةرثك نم اهيف ةيسأرلا نفسلا ىلع كري اب كلذ هل

 ةرضاحا مايالا هذه يف رصمب ةراجت | ةلاح ىلع لدي امو ةفلدخل نعأ مالل

 يفف ةعاضبلا فانصا نم ةنسلا يق اهب عابي ام رادقتم ىلع عالطالا

 نرم اهيف عيب امرادقم ناك ةريغلل 1511 و داليبلل 1805 ةنس

 تعبب راطنق فلا نيعبسو ةيناثو ةئاعبرا ةصاخ نطقلا فنص

 هيف الع هراقف ةيعرلا"هوكل , تراكربلا؟ ع ودع ا ص

 ةريلا 1777 ةنس يف غلبف كلذ دعب رادقملا داز جيرلا ةدايز نم

 ةثالثب راطنق فلا .:ريرشغو ةعستو ةئامسمح هنم عيب أم رادقم

 ىلا درو ام نيو تاكنرفلا نم فلا ةئامسخخو انوبلم نريرشعو
 ةعبش رع ضان زتلكتالا اذالب زم ةنشلا كلل ىف ةققالا لكم

 "داس نم درو ام ىولسا تاكترفلا نم كنلا ةناتلوو نوتات
 ةرداضلاو ةيردنكسالا انه ىلا ةدراؤلا قفسلا راذنم ناكو.تاهجلا

 اعبر وحت ةنيفس نيتسو عبرأو ةثامعبرأو فالأ ةعبرا وح اهنع

1 



 تك

 سنن فلانرشع ىثثأ 0 6 نم الا ةعبرا نوملنملا
 تادجرد يف لقت اح نمح دادزي لزت ا ترص ادور نم
 ةعنس يفو.دالايملا نم ١ ةنمس كلا: راغق أو.زعلا نب راسل ةورثلا

 ةريغلا: نم 09

 جلاصلا منملا سار قيرط سانلا فزع ر وكذملا 0 قو
 1 ار تلوإكا ناي داب ديلا ةينئابقلا ودببلا بكم
 ترابصو رخانلو. ةيردكسالا يف صقاننت كلذدس ةراجتلا تذخاف
 تراصفربكالا' يلع دمحم ةلود تءاج نا ىلا رقيقتثو ريغتت اطاوحا

 ةدمو هتده فا لضج اب كلذو رثكتو دادزبو ةراهتلا اهيلا عجارتل
 قراطلا نيمأتو لقلا ليهست نم ةموكحلا ىلع هتئاع نم هفلخح نم
 الب برقا دراما تناوب بتال 4 ةلاهسإو
 ا ةراعلاو ةراجلا تدادزاف راطقالا عينج 1 رم راهتلا امدصقو

 لا اهاكس ددع غلب ىتح اًميسج اًعلبم تغلبو اًهظع اذايدزا

 ددع ناكو. جرفالا نم اَنلا نيعبرأ وحن مهف سفن فلا يبئاموحم
 سفن: فلا“ ةيئام وحن اهييلع. لتوتسل١ قيحح انتاكس

 انيم يف عئاضبلا رم رداصلاو. دراولا ةهق تغلب دقو
 ةياهتسو: "ننال ةعس وحت : ةريغلا١ نم 11175 ةنس ةيردنكسالا

 ةراجتلا رثكأ ناف زيلكنالا عم كلذ عمو هينج فلا نيرشعو

 كيلاملا ةدم يف نرييونجلا عم ملبق تناكو مثديب نالأ رصم يف
 0-0 هركذرم امك نييناعتكلا عم كلذ لبقو
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 نوكت تداكو ةيلكلاب تشالتو امتراجت تليعضا دف متركذ اك
 لئاوا يف اهناف دبعلا ةمداقللا ةقيتعلا راصعالا يف هيلع تناك ا

 اهبف ظح ال اهلهأ نيب ةزضغم ةيلخاد اجرا تناك نامزلا

 , 0 ةراجنلا نم يشب اهنولخدي ال مهلع ةدودسم تناك بئاجالل

 مهتلماعمو كناحالا راحت ل وخدو ةيج -راذحلا ةراجخلا يطاعنل اهباوبا 2

 صخر نم لوا هناف سوكيياماسيا ىبملا اهنوعرف دهع يف ناك

 داللا لبق كلذو اهلجاي طالتحلورصم لود ف بارا
 اطوخدب لن ذي ال لبق نم اوناكو ةنس نيسفخو تسو ةئامتسإ
 اهيلع ةهج 0 نرم نودرإوتي إوذخا بناجالل اهيباب مث ايلف

 تدادزإو ةراجتلا ةرئاد اهب تعسناف اهْيلا بدح لك نم ن راصد

 م ةراحلا ىلع ةظلسملا يف: ةيناعكلا ةمالا تناكو قولا باسل
 ىلا كلخ لع رثالا قبو تالا نيلكنالا ناس وهاك هت

 ةدشل نمالا لازو ةلفلإو رقنلا معم لخدف رصم سرفلا لوخد
 " كلذك لزت لو رقيقتلاو طاطختالا يف ةراجتلا تذخاف روجإو لظلا
 تعسناف ةنينم طباورو ةديدج اًقرط ا اوكفَف ةسلاطبلا تقو ىلا

 سانلا الل تعرهف دالبلا- قافا يف هترهش تدنما اهظع اعاستأ

 هيلادرب ةرايخا اهظع |ركرم ةيردكسالا انه تيرايصو دو

 اهتراع تدازف بناج لك نم ةديعبلاو ةبيرتلا تاهجلا لوصحم
 فلا ةئاثلث وحن اهلها ددع غلب ىتح اهناكس رثكو ببسلا اذهب
 ايرتنا نيح اهيف ناك هنأ. لض دض كلذ ىف ةحناس 00



 3ك

 00 كنار ةررالاو تقلا كحل كرف ملظو ميل
 نم اهنم رجاهو اطاعإو رصب بارخا رثكف نونفلاو مولعلا نع

 ءالوه نيب ءاضغبلإو ةوادعلا تعقوو ابلهأ نم مهدي ١ نم صلخت

 نتفلا مهيب ام ترثكو مق لامعا نيب تعقو 15 ضيا ماكحلا
 بارخا ةذايزب كلذ كاك 00 ملاتق رثكو 0 ا

 هنزكو هاوسي ام ألا اهبرئاسلا ىري ناك اف الهال ررضلاو دالبلل

 كيشم رصقو هومدعأ ميدقرث 0 يش مثراثأ ءوس نم

 تناكو ايأرخ تجبصا ةرماع ةدلبو اهودسفا ةحلاص ضرأو ةومده
 يلاهالا روذصو مانقو منفل را مايا يف يف ةرهاقلا تاراح

 اذه لع لاحت لزي' 2و رمال دعشإو 0 3

 يلع دبحم ربكالا انيدنفا ةلود دالبلا هذه هللا ضيق نا ىلا لاونلل

 يف ماتهالاو دحلا دعاس نع رمثف ةيويدخلا ةلودلا هذه لوأ موحرملا

 دخلو اهع ةقزخملاو لغلا نتن رداد ةداعإو اههيرخلاق ةاع
 راكأو اهنزما "نس ذالبل ؟قرم اريك ابطسق كلذ نم ةيردكشلا
 تشالث تناك 'نتزا :ذعب  ةيظع ةداي نإ اعراجت تدازو اهئاكس

 ةرادالاو ةسايسلا يزرتعي ام ابيرتعي ضيا ةراجتلا . :راف تلحض إو

 ظ ” لوحتاو لديتلاو لقتلا نم ةزاعلاو
 لا نسانلا لكف هيق ءارم ال محك اذه من يزيلكتالا لاقف

 هتداعا يف ةيلاعلا ملا نم هادبا اب موحرملا يلع ديحل نودهشي
 تناك'هلبق اهناف ةراوقلا ةكرخ نم همايا ليبق هتدقف تناك ام رض



 تول

 اههتراجت ةيلكلاب ل ل ابنكلو اهتراع اريفك تضقانتو اهترهشو

 ةليلق تناك اهنا الآ 0 ضعب :ةيجيرفالا دالبلا نم فأن د 0
 ام كللذ ىلا مضنإو ةراجقلا ىلع نمالا بجيب! ,ناكحلا اننع

 الو ةطوبضم ةدعاق ريغ ىلع كرامجلإو 0 9
 رجب .ةيجنترفالا دالبلا نم درإولا ضقانعي لزي 0 نونأق

 اح طاب علا م ةهج :رم دزإولا ناك اذكهو موزلا
 الخد نيح تناكركذ ام لك عم اهنكلو ريشي ردق ىلا لزانتي
 8 نم ال85 ةنس يقريبشلا خرءوملا يدادغبلا فيطللا دبع

 نم 2 ام اهب ىأرف ةرملاب لخضتإلو ةيقب اهف تنقب دق
 ةراجتلاو ءاطعالاو ذخالاب نيلغتشم اهلفأ دجوو ةزاغلا

 5؟ ةنس ملس ناطلسلا اهلع كوتسا نيح اهلاح تناك هذهو
 كيضلا .نم ال ماك امياقب فققت :كلذ.دعبةتذنتل مةريشلا عم

 كلل ملا ٍلظ نم اهيلع كلاوتي نراك ابن ةراعلاو ةراجتلاو ةرهلاو
 هلبق اع صقنت موي لك اهتراعو امراجت تناكق معايشإو معابشإو
 بضغي نأ. نيعلاك تلعج نا ىلاريغن اطاوحإو زقبقتت لزت لو
 اهلا ملسريو ةزفاقلا ةنيدبم اشابلا مهلط

 ١١15 :ةنس ةيونرفلا دونجي ترابانوب نوملبان اهيلع راغا مث

 مذم اهب لطت م مهكلو اهيلع ]ولوتسإو اهولخدف -ةربقلا نم
 رشلاو لظلا نم هيلع تن6113 تاع ابنكلو مثدي نم تجنن

 اءاكح يدعت "تكلا رخو اهزما لدخأ ئتح ناوحنالا داسفو



 للا

 كلمدي روس م دج 0 ع

 زم هن هب :يذفي دس ا 0
 بلسو اهينابم مده :اهيلع ىلوتسا:| م. سرق .كللم نأ لاقيو رشالا

 0 اهنم هدا 5 تعقو ىتح :ةطرؤلا هذه نم رتل ممن اهإومأ

 هو دالملا نم ١؟710/ ةنس يق'اهيلع |وراغأ سيسرفلا قاف

 لاق ومس نم 0 ١ نم تجرخب مث .ةريقلا نم
 كيلاملا ظل .ةضرع تناك اهئاف رهدلا تارا 0

 ةريفكلا م اا
 نشل ١ كليلاملا ةدم :يف'ابياصا ام.ىلا لصي ال 0 لاوحالاو

 نيذلا حالص.ةلودو نييطافلا ةلود ءاضنن نأ دعب ةموكحا لع !ولونتسا

 ًامدخ مهم |أوذخت | باق ا نم ةنطلدلا لو نم ضعب ناف ةتيرذو

 نم مغ لع مومدقي 7 ماجر عم مزم اولعجو اركسعو
 اهل اوسمل :ةليلج- بضانمو ةيلاع بتر لعا|ىذورتسا ند نييتلملا

 "0 ا

 0 دادج هيا تن م مورتحاو وك ٍ وحرف

 ا كربلا هل للا
 ةيردنكسالا رك عطقنإو ناكم لك نم ودعلا:هب طاخا نشيج وأ
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 ةنس ىلا كلذ ىلع لاخلا رقسإو مهتم لاوزو معموكح ءاضقتنا
 ريهأ شور :تءايغ ةريغلا دره 11 ةنسا قو تاليلا نم 57

 رصاخن نضصاعلا ني ورع أهدوقي باطخلا 0 يمول

 ركسعلا نم هعم نب اهلخدو اهختفا من ريش رشع ةعلر |"ةينردكسالا

 مثدالب ىلإ بارغالا نم ريثك اهنع لحرف ةيزجلا اهلها ىلع برضو
 ةكلملا ةدعاق نوملسملا اهذختا يبلا رصم ةنيدم ىلا مضعب لقتنأو

 ةيدقلا نولباب عضوم ف يفو طاطسنفلا اهومسو دالبلا ةمصاعو

 بنابوزويعلا نيت نالا: ىلا ةكرخنوملا ةريثكلا :قالتلا:اهراثآ نمو
 ةريخلايف طاطسفلا ةنيدم تذخا الك ناكف ةرهاقلا روسو ةديسلا
 الف 0 20 لومخلا يف ةيردكسالا ةذم و

 ةنيدم ظعأ تن نا دعب اطاح لحضيو اهلها اهقرافيو اهتراحت اجت

 0 اسك تيارا سال | كرو تاينلا 1

 تدك الف ةديدم| ددمو ةديدذع 0 كلذ ىلع ترهساو رقهتشو

 اهيلع مجم ةريهلأ ىرم: 039 ةنس  يفو دالملا نم 11717 ةنس
 انمز الا اهب اويلي م | مك 0 0 الوشسأو سيرف

 2 ةنس ا لبا ني اهنع مثالجأو ,ن اهالحا

 مده يفو نويونجلا اهيلع ىلوتسأ ةرجملا نم 514 ةنس قو

 درإوتت تراضو ةرامعلا قيس مدقتو ةراجتلا يف جاور ضعب :لصح
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 سوباروسو يرعلا يكافلا سويلطبك مهم اياقب اهب يتب

 مثالولو نونفلاو 0 انآ ن لالا نم ين مان ناب

 لاوحالا هذه تددمأو 0 :| نم يشد نورجتإبلل ناك
 ا ارامل د 0 نطو

 ةيردنكسالا اهبب ةقتللا ةبق هلا ةكلمم تناك اذه لك عمو

 روم و لظلاو روجلا ةد ةدس قو اف ةيبرغلا ةكلملا نم ًالاح نسحا
 رمآو ىدإو رثكاأ تناك ةروكذملا ةيبرغلا ةكلملا ذي ةوسفلإو

 آلا اهنم ةرم نم امو ارارم مكولم ىلع ةهجل 00 ماق .كلذلو
 رع ةريثك هاند اهني تكشيا ةيظع الاب ةكلملا اهيف تفرص

 0 ناك لب ةدئاف ىندا ١ يودوجع
 كلت ينو ملوح | وسو ملال إو نيلهالا فعض ةدايز اهنم

 ةنايدلا لها نيب فالخلا عستإو ةينيدلا تاسفانملا ترثك ةدملا

 عطقنإو هييعاو مكن تاهجي روبدلا ترثكو ةينارصنلا

 روج نم ارارف رصم ىلا |ورجاه نيذلا نيل نمريثك اهب
 نييرصملا نم مدقث نم نيدل مضغبأ موكل ىرخالا دالبلا ماكح

 دالبلا نم ريثكلا ويرخو ةييسجلا ملكايهو ةيدقلا مهنابم ومده
 كلم هلعف ام انبسن ول اننا ىتح دابعلا نم اهب ناك نم مد إوردهو

 اهب ىراصنل نا او اهلهإو رصبب هئافلخو مجتلا

 ضعب نع تاوحتو ةمالا لاوحا تريغت ةعينشلا لاعفالا هذهب و
 تنّقو نيينامورلاو 2 تهركو اهعادقتعمو اهعابطو اهناداع
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 ةدعاهب ءاشنف:عنام الو ضراعمريغ نم اتلذددنرصم ضزا بزقب

 نيروهشملا ةفقانالاو ةقرراطعبل|* نم 8 اهب رظورويدو سئانك
 تماقق ةبفالخلا ملاوقال اًربظمو ةينيدلا مللاعل عيمجل الحم اهزلعجو
 تلخدو قافولا' لابح مهالتخاب تعطقنإو قاقثلا ران مهيب

 لود باش نم اعلا 3. نكي مر ونال شلاش يكل
 ةضرنلا هذه تفغ نأ ل اوحالا داسفو لالاخالا ىلع بتزتو ابل يف
 رقه تناك يلا“ رمدت ةكلمم ىلع رذكتقو ةنطلستللا ةيبوتز ةكلملا

 تراغاف' ماشلا يبراحص يف يهو مايالا يدق يف  مالدسلا هيلع نايلنم
 كلذو.ةيردنكسالا ريرس ىلع تلوتسإو اهدونجب رصم ىلع ةكلملا هذه

 نا البلف ثبلت مل نككو ةنس ةئاثلثو. نيسخ وحن ةريقلا لبق
 تداراف رئاخذلاو ركاسعلاب مدت ةكلم اهتدمأ مث اهتم تدزط
 رصيقلات نمز يق كلذ ناكو ةرم يناث اهذخالر صم ىلا عوجرلا

 يف رصم تيقبو اهرساو اهرسكف ةمور نم اهلا راسف سونايردأ

 رصميف لصح رصيقلا اذه ةدم يفو. تناك 5 نيينامورلا ةضبق

 ايلا رجس نأ تبلت ل نكلو اهلا منو اهزونال جالا نعش
 ةهظع بئاصم ضعب اهيلع ةرصايفلا لبق: نم اولو نم. عط
 انيتافب ةيردلكسلا هن الو ابلعإو رم ترا: ةهيستس نواظتو
 افارتاف اهعرابتب تلذبإو اهيف نم ىلعو هيلع ةرضمل ريثكي ثالع
 اهم رجاهف اهتور اهنع لازو ماعلا فعضلا تابلقتلا هذه نم

 نكلو ةودغلإو لهأ نم مه رخفت تناك نم ريثك مورلا ىلا
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 رام

 . ىلا مضعب هاجت ىلا ميضعيل معلاعموت معا: لولط ب ىدأو

 مسرمأ لأ ىتح مهيب 00 مروما يف مهيب .اوطسوتف نيينامورلا
 اهيلع |ولوشسلو ةسلاطبلا اهنم اودرطو رضم سرم اونكمت نا هلا
 اهوبلسو اهتجرد نرع ًاهولزناف ةنس نينآلثب داليلا لبق. كلذو
 ةكلمج قاب عم اهوفاضإو مهدم ىدحا اهولعجو اهتمعن. بنوث
 هس تقولا كلذ نرم رصمرطق ذخاف مكلم عستم كير
 نورفتخ اوراضور خل او زعلا تاحرد نم هيلع ناك اع طاطختالا

 ةيانعلا نيعب نورظني الو مهلع مثريغ نومدقيو منوزخؤيو اهلها
 تسرد تحا ةيينك . :نرتف.: كللذ' نم ًاشنف مهلا ةياغرلاو

 0ك ايده ترجو .داعلا نم ردك ءامق اهني كافنم ةعانج
 تدطاف ةيبظفلا ابك ىلديملا يعمل 33 تدل ىسردقللا
 سرادملا.ةديحو تناك يلا |هتسدم ترهش.تسردو اهبتك ظعم

 ةكلبم ماسقنا دنع اصوصخ رقهتنلا كيس للعلا ذخأإو مايالا كلت يف

 ةيقرشلا ةكلملا تخت ناكو ةيبرغو ةيفرش نيتكلمم ىلا نيننامورلا
 هيلا نوبي طم تراس انويردةليردلا ةكاملا فبختو كيبشتبل
 دعب نيتسو ةعبرإو ةئاثالث دودح يف كلذو قرشما ةكلمل ةعبات

 ةراجتلا يف ةيردنكسالا ةنيدم ةجرد تناك تقولا كلذ يف و:داليملا

 نينكلملا نم ةيبرغلا ةكلملا تخت يف ينلا ةمور ةجرد يل ةراعلاو
 رومظلا يف ةيوسيعلا ةنايدلا تذخارصعلاءاذه فو نينينامورلا

 ترهظ ةنايدلا هذه نوكلو مموقو مورلا ةرصايف اهرشن يدصتو



 كدي :

 نئازخ ندجا رم ثراصف اهبراجو اهيلع راغا يلا دالبلا
 لدعلاب ةكستو ةيعرلل ةتياغر ةرثك نمو اهربشاو اهيظعإَو او بتكلا

 ثرثك هماكحا ةي فيج و 4 هتبناجمو ةمايا يف فاصنالاو

 ةرايقلاو ةعارزلا ةرئاك تعستإو ضرالا لوصح يف ةكرلا
 ةفوكحا يس هغلخو هبحت ىضق الل مث بساكللإو قازرالا ة ةرثكو

 تراضو ةراجتاو ةراغلا ترثكف ةيعرلا يف هتريس راس هدلو

 برغملاو قرشلا وم اهركصمل ب اجمل يف 0

 نيصلا دالبو ايسآو بيرغما دالبو دنملا نمراجتا اهيلا دري ناك
 رخل او مورلا رجب لحاوسو رمخالا 0 6 | رجلا رئازجو

 ف دالبلا غيج ىلع عزوتو عئاضبلا قرفلت اهتمو اهريغو دوسالا
 يف ةدرغعم تاقوالا كلت يف ةيردنكسالا ثفاكف ضوالا ةرزنهجم
 ةمينلا راثالا رس ايلا لقو اهرخ هيف اهكراشيبال كلذ

 اهل غجو بيبعو بيرغ لك اهريغو رضم نم ةهيظعلا فحت إو

 يق ىتانلل ةودق اهلها راصف راطقالا عيمج نم رابحالاو نويلخخلا
 يلو نم نأ الا راجتلا عيمجل ةراجتا ركرم تراصو راخن و ملعلا
 لورنيسي م هنبإو لوالا سوييلظب دعب ةسلاظبلا رم ةموكحلا

 رخاهف ردغلاو فاججالإو روجلإو لظلا مهايا يف ثدحت اهتريس

 نم ارارف دالبلا نم اهريغ ىلا 30
 ةيجلا يو يأ مهيب مهسأب عقوو ا

 ةنتنلاو ةنحخلل ةضرع ممايأ نم ريثك يف ةيردنكسالا ثناكف مهضعب
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 هللا ل ليما اهون كوت امزح اهطخ زب ذاتللا
 نم طخناو اهتراع ترثكو اهيلا سانلا عربف ةيردنكسالا ىلا

 [هتورو ةيردبكس الا زع يق داز ام رقي اهتيبإو اهزعو بففنم ردق

 اوناكف ةيريتكييألا: هذه همنيدم ررتكسالا ةدم يف مّورلا نيظوتساو ..

 رثك مث هلاجر بلاغو هدودج ظعم مم ناك ذا اهناكس رثكا
 دالب عيج اولجد ىتح ةسلاطبلا نم هنلخ نم ةده. يف مددع

 مهل هين يذلا جنا نع معايا ك ةسلاطبلا جرخت مو رصم
 تن تاخد يلا دليلا لجال ضرعتلا .مدع ره روكا

 ا و هيلع مث امو مهاداع نم *يبش يف هنعاط
 مد 0 ل ل لا

 اهيلع داع اييترت اهرومأ بترو ةنسج ةريس ةكلملا يف راس داليملا
 بارغالا نم هدنع نمو دالبلا لهال بجوتسإو ةدئافلا لعب

 لاومالاو كالبالا نم مهدياب ام ىلع نانئيطالاو نمالا ديزم
 د اانا ليل الا ىلع مهما ىلا كلذ اًفاضم

 روكذملا سوغال سووا ن ناكو ةيندملاو 17 ةراعلا ةرثكو
 درك 1 في انا هيلو اكيلفت ىف ادع ارلغأو لعل ابجي

 يصاقأ نم سانلا اهدصقف دابعلا نيب اهتيص عاش 1

 رداوتلا "نم ميلع ردق ام ايلا عج بففعتلا ةنازخ اهيف لعجو دالببلا

 آ ا ايس ملل اهب أشنإو فرظلاو
 نم هنغ ابو ةيرصما دياعلا رثكأ نم هعجج ام ةسيفنلا بتكلا



26 

 ةيرللا تكللل اك يتم لق ل

 1 ضعب م دقو امدقو ةرهشو اظن تركذ 1ك يه خشلا لاق
 بيت ناو "نينآلف مب ةيطلفلا ةفللا قع هلك نأ ناكل
 فلخ مالسلا هيلع غون قب ماخن نيزضيب ناوه كلذ اهتييست
 وجوزتف جايو جاموقرافو ما ميارصه و روكذ دعا روم اسفن نيثالث

 و كدردع لج اراك فرك ومع ناكر ينفك اول
 'اذهب تيمسو اهونكسو اهيلا |ولقتنا اهونب ايلف طنملا مكس نونكسي

 لع فرعي رم ضعب نم تعمس ينكلو عز 0 3
 روك ذللا ناسللاب اهلصا فنم ةظنل نا ميدقلا يرصملا ناسلل
 ةينانلاو لحنا اهاتعمو نم اهادحأ نيتك نم لو هو 0

 1 كرا ةباظفللا كويس ميظعلا اهانعمو (رفن)

 نيينانويلا دنع اط لاقي ناكو ةنيدملا هذه ىلع امعومبم لعجو
 نامزلا دل مارت زد تناكو تدع اذ ليف وم
 اهنا ليق ىتح ةعسو امتورو ةهبا ةيرصملا ندملا ٍظعا نم تناكف
 نم يرِجت راهنالا تناكو رفصلاو ديدحلا نم اَبأب نوعبس اط ناك
 اك هنولسريو اواش فيك الا نوف امينقإو اطزانم تحن
 نوعرف لوفل ةياكح هركذ لج هللا لوقي كلذ فو ليق اودار

 الفا يحن ىرم يرجت رابنالا هذهو رصد تكللم“ يل: نم ا

 نورصبت

 : اين تيك ان ىلع ةنمدلا هذه تي دق يويكتالا لاق



 ش0

 ك1 ا سساسسساسلا د
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35 : 
 دنع رسج امئيب ناكو ةئدقلا 00 0

 كتارا د هلا كك ةيحلقا ىف
 د13 قفوملا كن 0 0
 اهيلع نمالآو نفسلا ةياقول ةحناص ريغ تراصو ةيدقلا انيللا كلت

 رانفلا دهاشيو ةريغصلا نفسلا نم ليلق الأ نالأ اهب دجوي الف
 ليا ردد ةدلرط رمل طبق هيفسلا لمال كك ىفلسلا

 يلا روخصل | ىلع عقث نا نم. مهفس ىلع إوسرتا هوأر اذاف هنم ٠
 ىلع ةلالدلل ال رانفلا اذه لعج ضرغلا اذطو رجلا لحاس دنع

 كلاملا رئاس في هلاثبا نم هريغ يف نأشلا وه اك انيلا لخدم
 ةلالدي روك ذل تاراغوبلا ةينلتملا ىلا :.لوعيدلا ف "روكي :اغإو

 مدحأ يتأي زاغوبلا ءاسؤرب نوفرعي ةيردنكسالا لها نم ةعاج
 ىلا جرخت ىتح ةلالدلإو داشرالاب اهمزليف ةرفاسم يلو ةنيغسلل

 ةداع هذهو ينازملا يات ىتح ةلخاد ينو كلذكو رجبلا عستم

 تاجاجوعالا نم زاغوبلا يف ام ةرثكل نامزلا ميدق نف ةيراج
  هئانثا يف ةضرتعملا روضصلاو

 ةنطلسلا رقم لققتو اهنطوتتسا ةنيدملا هذه ردنكسالا أشنا اليو
 ةقيشب لوا اها لاق ىلا ةيدنلا ام ةييدم لبق ناكوئاجلا
 لاقي ةيرق اطالطا دنع ينبو تبرخ دقو نافوطلا دعب ثرع

 . ندملا ربشأ نم هذه فنم ةنيدمو ةزيحنأ ةنيدم دنع ةنيهر تيم اذ

 ةيحترفالا بتكلا يف تركذ اًماريثكو ارث اهيظغإو ركذ ةبدقلا
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 يذلا وه دوبعلا اذهو روهشم ينامور دئاق وهو سويبموب دوبعل

 ةظفل نم هذه يراوسلا ةظنل لعاو يراوسلا دوغ دنع هل لاقي

 ةروكذملا ريوس
 ىري يرابقلاو برعلا باب ةهج ينعا ةيردنكسا يلرغ فو

 هيراضنلل دياعمو روبق يناويا و رفصلا يف ةتوخم ابأويا نايبنالا

 ةيردنكسالا عضوم ناك ايو ةيئارصنلا ةنايدلا روهظ دنع اهوثدحتسا
 ا ا ينس 0

 50 0 كاز لعج برشلا
 نراوال 'اللا اهيف نزخب ةعسإو جيراهص اهيف لعج دقو هعافترا
 نم يبرق ا مورلار حب لحاَس ىلع نكي ملو لينلا ٍطاطحتا
 نوكي نا نكيو بكارملا نم ارينك يفكت اهناف ةيردنكسالا انيم
 ريضلا نوم دي بلين رلاب الاول غو لنبي نوح , "كاما ماين
 . فورا رانا اهقوف جالا ةفضلا دنع نم قريشلا لامشلا نم دنت
 يثو طيارملا ةريزج ىلا يهتنت ىتح يرغلا بونجما ىلا رانفلاب
 ةواسملا ذه. لوطا قون جاونالا ٠ اهقوذ ترصت هاما ةاطخم

 ةدراولا ننسلا اهن. رق تازاغوبلاب فرعت لخادم ةئالث
 اهادحا .نيترخض نيب رصخم وهو قرشلا -زاغوبلا اطوأ ةرداصلاو

 ىسبتو .برغلا ةهج ىلأ ةينانلاو ةيناوجلا ىسستو 4

 .ةبتس وحي هئام قعو رثم بفالا ةعبرأ وح هضرعو توج | ةرك

 مدنل فايل ذه تناكر يلبث ث سوما اولا هدو راع
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 ناقرامن اهني ناكو ينوكشلا سنرلا لكن لع كناكف اينقرأ

 هلوط برغلا ىلا قرتكلا رم اهقشي اهدحا ناعطاغم نايظع
 ةفيدم مسا ىلا فاضم وهو بؤناك باب هيفرط دخا و 58

 فرطلا يثو ريق وبإ 0 و اهتهج كلا ن

 عرانشلاو ةبخلا ع ةيناثوي.ةلك هذهو سيلوبوركك باد ْ
 يب دحأ قو ترف ثلث ةلوطو 0 لاش ابني قانا

 ابيملا ىلع رمتلا باب رخالا فرظلا قو ةريحملا ىلع سشلا باب
 ع اهدنعو مدق ةئام نيغزانشلا :نيذغ نم لك ةعس ثناكو
 ةنيدملا ثناكو ةجيظعلا ثاراعلاو ةزخافلا ينابإو لكائطإو ةياعملا
 حراشل ١نيب.ناك ئذلا عبرلا اهمثلو اهظعا عابرأ ةغبزأ ةبشتنم

 كعدؤأ هنو أموص ىه 0 ناك يذلا نفدملا هيف ناكو رج ]و ريكلا

 تنفذو بهذلا نف توبات يف تغضوف تام يح ردككملالا ةنج

 راد ضيا هيف نزاكو ساهدلا 0 فرغي لت الأ هلحمو هيف

 ناكو بعله ]و كولملا رادو فلا ثييبو ىلقعلا ( ةنازينكلا) بقكلا
 تالاسلباب ةفؤرعملا رابتالا نم ناتبيظع رككلا نه نافعطق كانه

 اهادحا تعقو دقو نالآ ىلا نائيقاب اهو ةيرضملا راثالا مدقأ نم

 ةلسمو ةرظبولك ةلسع ضانلا اهيقتيو اهناكم ةئاق ةيناثلا لت لو

 تانإوب#ا نفده وهو ( مويباريشلا ) ةيدقلا هدؤقر لخم قو نوعرف
 ىلا فاضموهو ريوس دونع كانهو مهيد يف ةنتدقم ثناك يلا

 جرفالا دنع فرعيو هعضو يذلا ٍيئامورلا ويوس :كللللا جن



 ' عم

 كلاب اقيم م

 كنارس ىتح لاب اينانر كلل دل! انترار انك ةحاشض

 وام بوسع : ا ٌّئ

 ىلع منم لك بشي ىتح كلب [وززعت مدع تيأن نإو كل اوناك
 كدعب مئادحال نامإو كنع. مل لغاش كلذ ينو كساب هراج
 كلملاو تح يلعو اًظح هتيار ام كلبلل تيدا دقو هدلل ناما الو
 ىلع يدبإلا مالسلاو اي كج ةيور دعبأ

 نوقع ام اذهف تلا لاق. ه 0

 2 3 ما سا دع رع
 يتلا ةنلدخلا مالا نيب ةلماعملا قئالع ظابترا هتطسإوب هل ىناتي امف

 0 ا ا

 اذه نوكي نا ىأرو م الأ هده قئالع هب دحت نيعم ركرم ذاختا

 لحن كلذل 0 ير رجا لحاسي زكرملا

 ةبغر هسفن مسأب اههسوو ةيردنكسالا هب ىنبق ه 3 - مدقخلا هدوقر

 اهمسا ركذ اذك ركذيو اهتاقبب همسا ىتبي:نإو هركذ ديلخت يف

 يد ةقز )أو رودلا ميسقث لعج اهأشنا الو

11 
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 سلاطاطسرا هيلا بتكف

 سيل اطاطسرأ هلوخ رغدا نم رفظلا هل يدهلا ديول

 نميو كلما لضف تامدقتم .:رم يدنع ررقث ذقف دعب امأ

 عقوو هصخش ةروص يرصنب ةسا> ىلا ىدا امو هوأش زوُربو هعببق
 امةايأ يبلعت نم هيلا يذوأ تن 5" مايا هيأر بقعل ع يدف يف

 ابك قر و.ةكفو هنم هلت ىلأ يالا ع لب (دلك كم

 عم رمدعلاك كلملا 0100 0 هيف يل مسر أ كلما

 نم علم ري يك دوجولا
 هنداض لك نما ١ لوقاف

 أرشأ لتقث نأ كنإو ةوملاو ةدجنلا نم اهتهسق سرافل

0 00 500 

 مهلع ظظعأ وه ءالبب طق كولملا لبي مو مثراطخا يوذ بتارم
 كلت نكمت نأ هلك رذحا رذحاو ىححلا لو ةلكللا ةئلغ د

 كدالب لهإو كدنج ىلع مجان منم مخ ناف ةيلعلا نم ةقظلا

 ىلا يلرلا اذه نع فرصناف هعم ةعفنم الو هيف ةيور الام مهقد
 مدكلمم مهيب عزوفرارحالاو ءاظعلا نم كلبق نذ ىلا دمعإو ريغ
 هسأر ىلع جاتلا دقعإو ةيحان مم هتيلو نم لك كلملا منا مزلإو

 جاتأ هل دقعنملاو همسال مزال 0
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 قوزطيغم اناف نيتئاد سانلا ان خف! ومالاب اينوعتما
 نم انولب امل كيارل ءابدجالاو كلضفل نيدحاج ريغو كبكح ىلا
 هعر# كلذ راص ىتخ هتعفنم ىنج نم ادقذو اديلع كلذ ىدج

 هنمدّمسنو هيلع لوعن كفنن ايف ادل *اذغلاك انلوقعل هحشرتو انيف
 ايف ناكدقو:ل اكشال اب ل اكشالا ةوقو راحل نم لوادخلا دادهتسا

 . لوقلا زبعن ام ودعلاب ةياكتلا نم هانغلبو رصنلا نم انيلا
 انزؤاج نب مان املا كادوا طاب هفضو نع

 نكي مل اهلها انلزت الف سسراف ضر ىلا .ليانو ةريزجلا ضر
 انرماف .اندنع ةوظحلل الط مملم نقي مينغ .نارفن .اناقثت اثير

 مكولم ءانبإ نم كانه نم عبجب انرم اينو ايفل
 لدي ممالحأو مماسجأ ةهيظع الج رانيأرف مه فرشلا يوذو

 هبعم نكي مل ام من ةق نم زا نأ لع م نم نأ
 0 دأ ءاضنلا برا الول مهتبلغ ىلا ليس

 يب دب ين بما مهاب لمعي و يار

 ةردابب .لبهن ال نا .انيأرو مثرئارج نم نمالا ىلا بولقلا كلذب
 كيأر انيلا عفراف ميف كنروشمب رابظنسنالا نود ملتق يف .يأرلا
 ةداع ىلع كزظن ىلع هييلقثو كدنع هلح دعب كانرشتسا:اهف
 . انيلعو كيلع نكيلف مالسلا لها ىلع مالسلإو ةفعسملا كلارا
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 نأ ةيمأ قاف راغبامافاا اراد هيلا - د يلوق دمت: كتاف

 دلتا رز نيييرنلا نين للللا جوانا دو ةليخ بذر اكشلا
 انل مكتبتاكم نم ناك ام متلغ هما اي لاقف ردتكسالا
 ىلع معتم ناك نر لاتتلا لاط دقو نامالا نم مل اننتاكمو

 | _مضعب سرفلا تمعاف دبعلاب ءافولا هلو لزتعيلف لانقريغ

 اراد ىلع بثو مث اراد نالذخ بابسا نم ناكف !ونرطتخإو اتضعب
 نه ئدان ردتكسالا ناكو ةقلخ .نم هانعظف هباكا نم الر

 نعب لزنف رددكسالا ىلا نالخرلا هب ءاج هلئتي الق ارادب رفظ
 تبن ام هللاو لا فق قمر هبو اراد سأر دنع دعقو هشرف

 كجتاوح يبل ساف كباصم "يلع زعبل يقإو هنع تيبخ دقأو كلدتي
 المال ضرك اذ قال .ذالأ الدر انف: اتالم قاع
 نم ءازج اذه لاقو اهلتقف نيلجرلا رضحإو ةعاطو اعمس لاق

 كباب ىلا رددكسالا راص مث سراف كلم قرفتو هكلم ىلع رف

 هحالسو ةرهاوجو هتئازخ ىلع ىلوتسإو اراذ ريرس ىلع سلجو

 ةذياولا ىققو قاريتلا تريب مدقق شو

 ءالضع نم يتب نمف وزيشتسي نسيل اطاطسرأا .هذانسأ نيك

 هانغم اك شرفلا

 تناك ناو كلنلا مقاومو. بابسالا رثاود ناف دعب اما



 الآل

 هيي انالا اهيا كظنح يف ليف اعروض يدنع ناك ول دوا
 ايهم

 ا. ردنكسالا دا عرالا بف تأ م ئا 4

 سرفلا كلم ىلا ةنس لك هوبا هلسري ناك ام عطق هيبأ ناكم يلو
 اهقطق الف بهذلا نف ةضيب تفلاةتناك اغا لاق ةعيظنلا نع

 ايف ةقرخو ناجلوصو ةركب هيلا ثعبو .هددهتي اراد هيلا بتك
 ةواتاللا تيدا ناف ةركلا هذهب بعلاف يبص تنا هل لاقو مسمن
 قاثولا يف كب تيتإو مسسلا اذه ددع دونجم كيلا تنعب الو

 ردنكسالا هيلا بتكف

 لثم ايندلا ناف يد ةركل ايي تنهبت دقف دعب اما
 دقق مسمنلا امإو يكلم ىلا ككلم فيضاو اهب بعل سو ةركلا

 ضييلا امإو ةرارملاو ةفارحلا درع ديعب. هنال هب: اضيا تنبت
 اهيخل تلكأو ا نك يل طيلجملا ب اف

 ايقتلاف هعوبجب ردنكسلالا راسو هعومجب هيلا راسو اراد بضغف
 هعصن# ردئكسالا هيلا ثعب لافتلاب اراد مث ايلف نيريصت ىلع
 اهتفارا زوجت ال كولملا ءامد ناف لعفت ال كللملا .اهيا هل لوفيو
 ريغ برح وأ ىقعلا ميمذ يغبلإو دومحم ريغ ةيدنلا تيبلا مدهو
 عجراف كلتريس 520 كولم دق كباحصإو ةبقاعلا نومأم



 ديلا

 نادل مدقيف تلمج هذه وار تاك نيخرزلا ضع لاق
 دق ةنعارفلا تناكو رصم لوخد نم نانويلا عن ةيركسع ةطخم
 ةناعال اهب ةاعرلا ةماقإو .ةيشامل يل الا ن اهرامات

 تراك وج ار صج نيرفلا لل لزيز مخ: 0 دامت دج ركسفلا
 نع مهديا اهلها نم ريك عزنو نا اهيلع تلاوتو نتفلا اهب
 را بشنف برجل ودعتسإو حالسلل ]وعزفو دايقتالإو ةعاطلا

 ةهظع بوطخو ةريثك بماصم كلذ نم لصحو هديا
 ا هنمو اهإوق تنهوو ةموكحلا تفعضاو دالبلا لهاب اهرمأ رض

 تاسمهج يف مورلا ةبلغ كلذ عبتو جو اهئازجا قزق
 معيلك ةوقو معرهش دايدزا كتاف كف ايف اورصتنأ ةددعتم

 تاداع ميلع ترج مزكأو متزصنب لهجلا ىلع لعلا راصغإو

 ممدقث .دعب |ورتهتتف اطوحتو سانلا نيب اطوادتو اهلقنت يف مايالأ
 ئانلودملا ثيص عنلتا تقولا كللذ:نيو..كزيينوديللا ةيلغ ىتح

 ربكالا ردكسلالا روهظب معتلوصو متكوش تيوفو مهلود تيظعو

 مهخودو مهلع طلستو سرفلا دالب ردنكسالا م باب مرهظأ نبي
 هتضبق تحت رصم تلخدو مملم اراد ةدم يف ملام ىلع ىلوتسأو

 نم نينرق رورم دعب يأ داليلا لبق ؟؟5 ةنس يف كلذ ناكو

 ةيبرعلا بتكلا ضعب يف تأرق دقو رصم ىلع شاشيبهك ”اليتسا
 نيبو ردنكسالاو اراد نيب تراد ةفيرظ تابتاكم ضعب
 تاكو انهيرابع يع ذش دق كلذ يف سيلاطاطنرإو ردكسال



 ؟الؤإ

 يعلن, اذهو 0 اهزع :هادني يف اًضيا مورلا:ةكلح تذخإو

 ني قا مخاطو نع اولجر نيذلا نييرصملا نم اهيلا رجاه نم

 ناكأم قب اوبطوتساف مغاودعو سرفلا ملاظم

 ةيردتكسالا لجن ناكو اهنوتفو اهمولعو رصم عئانص قم مدع

 هدوفر و | يقوقلو هل لاقير جلا ىلع عفترم لحم يفربخص دل

 مالسالا يحرم ضعب مالك يف هتأرق ام اذه ديؤي حملا لاق
 دعب .اهئانب لوا ناكو ةرمريغ ةيردنكسالا تيه لاق

 مالسلا هيلع جون نب ماح نب رصيب نب مم أرصم نمز يف نافوطلا
 كللذ, دعب ..تش مث هدوقر. ةنيدم كاذ ذا اهل لاق ناكو

 ( هأ ) نيتره

 ريف 0 الاف لحما اذه ناك ام ايأ يزيلكنالا لاق

 ىلع: هب راض نأ ىلا نالا ةدوجوولا ةنيدملا هذه هانب لبق هربا لآ
 اهنكسي روكذملا مسالاب فرعت .ةريغص ةيرق هيلع نم انيلا لقت.ام.

 نم راجلا يف نوفوطي نم عمل رصم ةنعارف هب مهبقت تناك ةعاج
 ةهارك اهلهإو .ةجالملا نوهركي ةنعارفلا ناكو مهضرأب اولزني نأ ْن

 ءايلع. نم نعنملا لجلا - نيظفاحلا ءالوه !ومافا كلذلو ةديدش
 .ءذلا نوظفاحملا ن 5 وم

 4 ءاديعلا ف نيلزانلا ةيداقلا يلرعاورتبا ناجحا اذه فوكتت.
 اليف نسال ع كيوم نورا لحلا اذه :نافتيرفلا لبا
 مريخ هايكسب ىضري نكي لف يغارملاو. عرازملا نعي ادربم ةراعلا نع.



 ل

 اماياغ ىلا ةلصإو اهيف ندم او مدقللا لاوحأو اهاجرد ىصقأ يف
 ديزم ريخو ديعس علاطو ديغر شيع يس اهلها رثئيخ تناكو

 نم رانكتمالإو .مدجتو :مثزع دايدزا يف: مدهجو مدخي نيلغفشم
 ىلا كلذك |لاز اهو. ل.اومالاو قازوالا ءامو لاحلا ةداعس .كفابسأ

 يلين مع ايلخ طيوافاف نيرا يلع: شاملا :ابماخ نأ
 ريغو اهنابه رمدف زيبكوأ شاشيبك هل :لاعي موولم: نغ كلم

 . طسو مرهفو ملذإو الهأ رسإو اهدهاعمو اهدباعم .برخو اهيناغم

 نع اولجغو فاطا يكرت نت نير اونعلاو :زرجلاو فلاي ره
 رايدلا نع برغتل او راوفلا :ىلأ موه ريثك رطضأو مهعاسمو معانص

 ناكو ريغنلا يف افإوحإو رقهتتلا قرصم تذخا نيحلأ كلذ نمو
 ماع ةئامصخو نيرشعو ةسمخب مالسلا هيلع عيسملا دلوم لبق كلذ

 ديال عيبجم نم :نيانلا همي ةلبقا: كلذ (نبقي تناكو
 ةلدادالبلا» نم اهافغ اع ناك كنيس .ىارزالاو قوتفلاو ىلغلا
 ل3 ا لمعلا راوفاب ةقيضم اهنيب نم يشن لهجلا تالظ
 تناكأم اهنلسو هنو اههيعن لازإو اههد م اهريفل وكت كلذ دعب
 ماظلا 3 اذه تاوطس ببسب اهمرحو ةشيعلا دغر نم هيف
 ىلا اًضيا ئدعت .لب ءايحالا ىلع ارضاق هنلظ نكي. يذلا رادغلا

 يق. اهذامر.ىرذو اهفرخاف 0 نم ع 5 تاومالا
 ظ ءايملا

 ةعاتن هانم وا درك قي هل ظ



 ذقن

 هعفرت ردقلا سيسخ شيرت اموب
 يلاعلا ضنخت امويو ءايسلا ىلأ

 افاح بلقثو ةيليسرم خيرات نم يل تيكح اب تركذ دقو
 ةنيدم ناف ركذي ءيثلاب ءيشلإو اهاريغتو ةيردنكسالا خيرات
 نم ةريبك تايلقثو ريثك لاوحا اهيلع تلإوت دق ضيا ةيردكسالا
 | هدهشو هباص سوؤوك رهدلا اهعرج دقف سوبو ميعنو سحتو دعم

 رم نرق نم اف هلحمو هبصخ نيب اهبلقو هرمو هول> نم اهناذإو

 هل نم ناجم هلبق نم هيلع تناك ام ريغ ةلا> يف شو الآ اهياع
 ءانفلاو ريغنلا هيرتعي الو ءاقبلاو ماودلا

 تارذش
 سيل اطاطسرإو ارادو ردنكسالا ةلسارمو ةبردنكسالاو رصم جيران ف

 نم ضيا رصمو ةيردنكسالا باصا دق ممن يزيلكنالا لاق ظ
 .:نيمذفالا زيس نم انيلا نق دقو داللا رئاس باصا ام كلذ

 نورق ةدعب ةيردئكسالا ءاشنا لبق رصم نا نينلاسلا رابخإو
 اهب عئانصلإو مولعلا .تناكف ةمعن رفوإو ةلاخ نسحا يف تناك

١١ 



 ف

 نه دونغ ىفوق ري روافّكوذ. يذإو ىتسي رئاوبزثم ةئاهنرا هلؤط
 دراولا ءاملا ةيككو ارتم َنيِناَثَو نينئا اهغافترا لي ةفهاش ةيلاع ةانبلا
 يق غلب دلبلا تاهج ىلع هامل هس مفي يذلا ةيفضلا ضوح هلا
 ةزرق كرم تكسو ةثان ع فو ةبيكح زاطأ ردع ةذحاقلا ةيئاذلا

 اما خيتراخكلاب رضه يف ةفورحملا ةرنيكلا برقلا ينعأ رصق برُق نم
 ةئرق نورا راما ةفورعملا ٌةريْغَصْلا 0
 0 10 نام لا ا

 ا نسحو

 ماودو لاوحالا ايف لفتت لازتال ايندلا اذكه ثلا لآقف
 كللتو ) نيَلْئاَفْلا ٌقذضأ وهو لاعت لاق دقؤ لاخغأ ن + لاخلا

 لاذ أك دعضتو يتشت سانلاك عاملا ( سأنلأ نيب اًظوادن مأيالا
 لئأفلا

 اهدجو عاقإلا ىلع تعلطا ف
 ل لاجرلا ىقشت 5 ىقثت ظ

 نم اقتريغل لصح زق اليسر ةبنلاب يل ةّيركذ امو

 74 هيو اولا رم ىرقلاو

 ددأ لققنلإو ريغتلا
 انتتعا قل قرع ريالا قف

 لاح لت راف سيف لت ظ



 ككل

 يه ةجرد نيئالثو تس نع اهترارح ةجرد ديزت الو تاجرد

 اليخ ًايارضن لاغا نم ةيردكسإلا ه1 ند

 ا نبذه نم لكف ةراهتلا 0 ظ
 ٠٠١/ نع ةرابع هتالونونلاو ) هتاالونوت ةئاعبرا وحن ةراجتلا

 رت ل ةدراولا نفسلا ن اناا

 يىلاةيبلا ةحوفرب اماددع ذاق ةرردكيسالا وخل ىلا ةدراولا

 يو ةثالث رب ةيردكيتالا ىلإ دري انز:تالإ ةيضعوخ ال

 ةبذعلا.هايملا ةلق ايليسرم مدقت ةدايز 0 ناك ةقباسلا مايالا

 دا هتف اهل هيلا: بلا تاما ناكف اهب
 هما شل و ادا املا نم م, ءرشن
 لها ىتحل ناكف ةنسلا نتناول

 و ممظع ررض كلذ 1 بارغالا نم اهبلع نيدفاولاو دلبلا

 نوناثو ةعبس هلوط مخ اطل لمع نا ىلا كلذ ىلع لاخلا لزي

 تق ةيرصلا تاي نم نينويلم وت هنيراصم تغلبرتم فلآ
 ينلا تاذذلنلا عإوناب طوذذلتو ةحارلإو ةيهاقرلا بابسا ل كلذب
 قئادحلإو نيتاسبلا ةرثكب عتمتلاك لبق نم اهنم نيمورحتاوناك
 ةحارلا ذيزم كلذ نم سانلل لصحو نيدايلا ١ "املا يقاسفو

 ةلوهسلا عم اهتاقبط عيمج ىلا هلاصيإو لزانلا ىلع هايملا يسنث ببسب
 ري رتم فلأ نيرشعو ةج لول يلم راع ل ل ذه نمو
 غلي زج هنمو دحأ هأري الف ضرالا تحت نم لابحلا فوج يف
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 000- يأ ممسللا روبظ , :رم 411 ةنسايفو

 ةدشلاو بصنلا رم ريك اسنرف كولم نم ةنيدملا هذط لضح
 د لأ نانرالا كيف و الا طاطا اهرذق طعنا

 ةنس هي برعلا اهيلع بلغت ال. اًضوصخ لاح ءرسو لالخضا
 0 اوبرخو اهلها !ولذإو اهينابم رثكا إومدهف ةريغلا دعب ١

 لولا ف تذخأو لاح ءاوسا يف بابسالا هذهب تراصف

 ةنس يو داليملا نم ةئافاث ةنس نم هييامح يف العجن يفاملرش نمز
 0 نم مدقتلاو ءاقترالا ة تذخاف ةريتلا نم 5

 اك راجلا يف ةحايسلاب ترهعشإو اهريغ عم ةيراجتلا اهتثالع تو
 فرحلإو عئامصلا لها اينابسأو ايس تاهج نم تبلجو ًالوا تناك

 ةعامصلاو ةرابتلا خي ص اهراخن اهيلا داعف اهوركسف مهريغو
 [17 ةنس ينعأ داليملا نم 85 ةنس ىلأ ةلاحتأ هذه ىلع ترمسأو

 تيوفق اسنارف ةكلمم ىلا خيراتلا اذه كي تفيضا مث ةربقلا نم

 د را ل ةليدلا هيلث دعا اهيا نحو اكوا

 ١١| ةنس يو ةيوسنرفلا روغنلا ظعا تراص ىتح مدقتلإووفلا
 هلي اعلا نعش اهلها ددع ناك ةرلا نم !١ 116 داليا نم

 تداز اهلها نأ ينعا الا نينالثو ةسخو نينئام علب نالأو طققف

 ليلد اذهف ةئامسخو اهل | نيعبرأو 1

 اريدش اهيف دربلا نكي مف اهتاوه لادنعإو الها ةيهافرو اهمدقت ىلع
 فام نم رثكا رفصلإ نع ءامشلا يف اهتجرد لزنت نأ ردهو ادج
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 تيوقوب معوق, تدازف معم موكساو, مولي قتساف. مهلهإو ملئابف
 دالبلا فرد اديداج اب.ىلك تنل ىج جدلا نيني ميكو

 ةرباد تعببتإو يبنوأوب ثين لعب نإملا نم ةبع اوثدحأو
 مْث نريينامورلا ةدعاسم  اصوصخب راجي راجي 2 دي مترأ اجي

 ةنيدم طاطا دنع اهب ٍتلقتسإو رحلا ةراجتي ةنيدملا هذه تدرفنا

 ةينيطنطستلا تيسسانا يلا كلذ ىلع رمالا يقبو ةيجاطرقو روبص

 ةثامالث دودح يف كلذو اهلا 6 ةراجخلا تلوبجتو اهترهش, اهم تذخاف
 يق ايليسرم ةنيدم_تذجأ نيا و عيسملا 00

 ةحايس يق, ةرهشلاب ةدرفنم تناك نا ٍدعبو لالعبضالإو ظاطخالا

 يفو. لزابتلا قب ةذخ 0 اهريغك تييصا ةرايقلاو راجلا

 ةدم نومي ماجر نم ةئاعبم يلأ اضوفم موقلا رمأ ناك مايإلا ِكللت

 هزل مياختلا, يف طرشلا: نراكوب 0 لاوجا ريبدت يف مناي

 دالوا مل نوكي ناو اهب نيدولولا اهلها نم.اؤنوكي نا .ةفيظولا
 امنت ردع ةيسج ىلإ م ني 00 7”

 3 بي ناكو ةعوضوم نينو يضبتم يلع اهف نورظني مم
 ءهيناوق نوكت ن ١ مهتداغ تناك. نيبهتعملا نم ةيالثل 5

 0 0 ةقلعمو_ ةروهشبم, يواعدلا: لصف اهاضنقم, ىلع

 عالطالا نم نيلهالا . نم دحإو لك نكيتيل ندلبإ .نم.ةريينبلا
 تناك نياونلا . كلو اهياعوضومو همريعتب اهينرعوب اهيل
 10-- 4 نانوهلا نيناوفي اغتيال



 ةيزباب

 نرثالثلااو ةقلااهلا ةرماسملا
 ادع

 نم لك اهيلع باث دف اهلهاؤ. ةنيدللا هذه كلذ نمو
 ىبرتعأ: أيه هدض و ريخلا نم اهارتغاو نربماكلا نم تديريبنوب نيرهالا

 ليج اهنا. اهرمأ. نم هىلءا ام صخاتو اهريغو ةيردنكسالاك اهريغ

 رييئاموي فل ٠١ .ةنوملل ةوبشلا.ةيرأت لقب يل.ةيس ةئاعسي جيدا
 ناكوإ روغيل )وأ روي مساب نوفرعي موقل تنإك ابيررقلي ةنس نيعب ةبأف

 اهيلا رجابف اونيج جخ ضرا بلغإو نويل خخ نم مظع زج مل
 00 تال هيض اا نكس يع اعلا عم
 اهويكسو ةعقبلا هذهب لولزنف نرالا اهراثأ تيحم هيسوف اط لاقي
 ( ةيلاغلا وأ ) |ولجلا مل لاقي مول كاذ ذأ اسنارف ضرا تناكو

 ةعقبلا هذه نم روغيللا موق دوطخي يونان هل لاقي كلم مل ناكو
 مداختإو هل ممدعاسمل نيرجابلا كنثوا معاكمرقإو كوت نا ىلا
 ةيهاج لدلا تل د ينخدع اينما اهيل علل ا
 نكلو ارارم مثوبراحو مثرواج نم مدسحن مهتورث تظعو متريش

 نم ميظع عج ةنس نيتس دعب مءاجمم لئاطب مهم وزوني م
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 روق نمامو ةديلع .نوررف ايبلع ١ وخالد هنأ
 ول, فكق تادلجم تالإ تعجب ول دنا يف سانا

 يف ثداوحا ةهينث نأ ىنخي ال نكل اهلك نورفلا ثداوح تعج
 اهرغ 5 5 0 يرافق ةيراخس نورزلاو خلا مج
 ذأ ىرتلاو مودل يري كلذ ىف ردا دل 0
 0 لوالا نمو رشو ريخ نيّئيش دحا نع جرخت ال
 دارفأ نم درف لكل مزال نينثالا طلستو ملالا نوكي رخالا نمو
 لكف عاقبلا كلذكو ةدحإو ةلاح ىلع دحا مودي الف ةقيلخلا
 / اهدضب ةنرتقم ةلاح

 اريزي دما. لبق ا ديول جن ةلاع لع ىتب ال رهدلا

 ااويسر عقلا نأف يصافر + هه كسا كل ١



5 

 نو هذه هبشن ؛صاوخ :اهموي ف ةنأ لكل نا نظأو كلذ وتو

 اوماقف ماعطلا تقو. ناح دقو ٠ "نع ان ترآلا ندخل 5و

 لاق: قيرطلا ءانثأ فو مرقم ىلا وعجرو ةبرع اوبكرو

 بيرق نعو ادغ لسرت رصم ىلا ةطسوبلا نا حلل يزيلكنالا
 عم هلسرال هينطعاف هلاسرا بحت بوتكم كدنع ناك ناف رفاسن
 يقاباطخ

 2 دال تانك شم لسرا نأ ديرا من زيشلا لاقف
 ٠ ةدناكوللا يف هللا نأ: اهنبك انسَو عيةراقتب ك7 ماد

 وجرا انو ةئيطل ةنسج 0 ةنيدملا هذه تدجو فيكف لاق

 اهلاوحابو اهب لع ىلع نوكال اهئابنأ ضعبب يننحتت نأ كنم
 كيلع 0 ع بج أم ضعب اذه يزيلكنالا لاقف

 215 لح داولصو الف انرقتسم ىلا انليصو ديو اهرمأ نم ىلعأ م

 1 ا كد هي اما لازإو هتربح ا منه

 رضح دقو خيشلا ةربح ىلا 0 اولكاف ةدئاملا ىلا اورضح مث

 كت دقو ةنئسلا يف هب يرطص ١ ناك يذلا بوقعي هعمو ناهرب

 ةعم قفتأو ةمدخأل هنفايل اهنم مهفف 0 يزيلكتالا هع

 ناهرب :نا هل هلاق ايف ن 0 ادا مزلي امو ةمدخلا طورش ىلع

 بجأو ظعاف هدشرب لشرمو 0 ليادل جانحيو ريغص نيدلا

 يزيلكنالا نا ١ مث كلذب ناهرب حرفف هل ةمزالا ]و هي ةيانعلا كللع

 ركفتم انإو. ةسيدملا هذه رابخا ضعب ينم تبلط دق نيشلل لاق
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 دنع مويلا اذه له خختلا لاقف ٠ ةلاح ردق ىلع لك مهسب الم
 يلختلاو مفنلا اندالب عيمج يف ةداعلا لب ال يزيلكنالا لاقق ذيغ موي

 لطعيف دحالا موي امأو ثفولا اذه يف موي لك لاغشالا نع

 اندنع وهف زنتلل رهظلا دعبل .لزروجرغفو لاغشا هيف سانلا

 ناريغ نييلسلا دنع ةفيخا مويو كوبي دلع تبحلا ويك

 ناف مالسالا ردص يس هيلع تناك اع تريغت مموي يف متداع

 ا خا نم هل ىقيب لو مايالا يقابك هيف لغتشي دق مضعب

 بس نواطتشي ال مجداع لصأ لعق درهلا انإو امينا ةلص
 اصوصخ ىراصنلا نم تنائستوربلا ةفئاط كلذكو *ينب موي

 يق دبت ال كنا نظإو دحالا موي ف يشب نولختشي ال زيلكنالا
 اهمزإول ءاضنل ةمآ لك قرفتت مويلا كلذ يف ذا اسآب ةداعلا ةذه

 هاوق طيشنتو ةيلزنلا همزأول . ءاضفل عرفتي ريقثلاف ديم لك

 هلزنمي ميقي هنيظولا بحخاصو هذدسعو هناي فيظنتو ةينذبلا

 ريغ غيس هيلع رسعمي امم هسقن لاغشأ ميش دا هنت ةناوا
 .زيصا راسم لال ةذ مويلأ اذه

 . ةيعمجملا أو دل ةمزاللا. رومألا نم كلذ ريغو ىضرم ا ةذاعو

 معئأرش تسح  لغ ةداغ هنآ لكلو ةذاعلا معن عشا لاق

 ندر بلظت لاعا اندنع ةغيجلا 0 ملاوحا تايضنقمو

 ىلص يلا ىلع ةالصلاو امالضل ريكبنلاو اه لاسغالاو ةعبجملا
 ةنسحمأ حاورلاب بيطنلاو ةفاظنلإو ةقدصلاو هيف سو هيلع هللا

1٠ 
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 اولحتو ةليضفو فرش لك نع اوطخنإو بئاعملاب إورخافتو لوفلا

 ةيناسنالاب مل ضقت ل لكشلا الولف ةليذرو قالخالا نم ةبمذ لكب
 نلئامغلا يف عملا ادب دقو ةيناويحلاب م تيا نا

 ( هنم دارا ىهتنأ ) روصلا ىلع هروبظيرذنملا قالخالاو .
 ةرجحتلا هذه. ىلع اضيا خرفالا رك دقو يزياكالا لاقف

 اهدسافمو اهراضم ركذو اهمذ يف !وبنطإو ةئيبخا

 نوثالالإو ةيناثلا ةرماسملا

 ةلطعلا مون

 م داخ يزيلكتالا بلطف فارصنالا اودأرأ مون م

 وير نإلا مفدن نمل نان اه ةرتكي ةفد

 د اهتقزاو ةديدجلا ةنيدملا ىلع نوجرفتي اوجرخ مث مداخما

 ملا دجوف ةعيفلل ةرمجلا اهنيدايم نم ناديم ىلا اولصو نأ ىلا
  نسحأ يف ريغصو ريبكو ريقفو ينك نم دليلا لدا بلاغ هب
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 كقالخا فالتو كيرشب داسفا نم رذحاو اهنف فراعلا
 اهاعتساب

 كلذ عمو نماتلا لفارا, اا ايل ل اهاندهع دلو

 ةعنشلا نم اهف ا اط مماستا نم نوفنأبف
 ريمالا عبتت دق ناكو

 ضرأ نم ةنينحلاب فرعي يذلا عضوملا هللا همحر ينوفهشلا نود

 انه ابك فلتإو قالبو لضإب يكسو ىو

 فارطأ نم اهغلتي ناك نم ىلع نضبقو ةنوعلملا ةرشلا هذه نم

 سارضأ علقف سارضالا علقب اهلعف ىلع بقاعو ممالذرو سانلا

 00 تحب امو ةتاعسو ردات هني رخ قادما نم ريثك

 نب دما دادغب ناطلس مدق ىتح تاروذافلا نم دعت ةئيذلا

 ةرهاقلا ىلا كنلروهت نم اران نيوا
 ةئاعبسو نيعستو سمخ ةنس يف

 |وجقتساو مهلع سانلا عنشو ابلكاب هباحصا رهاظتف
 ملعف نم كلذ

 مافأو ايناث اهنم جرخو دادغيب ىلا ةرهاقلا ىم رفاس الذ ميلع هوباعو

 ىلأ مدقو ابب رهاظنلا هيادكإ نم ىشعح اغا ملعت ةدم قشمدب

 عنص مجملا ةدحالم نم صخش هرهافلا
 هيف طلخ لسعب ةشيشحلا

 ةفيفخم اهعايو ةدقعلا هايبو هوحغو حافللا رك ةفنيع كرجل ةزع

 انس ايف نآك ايلف ماوعا هده ايلا ريدك اشفو اهلكأ عاشف

 ةنوعلملا ةرجشلاب رهابخلا عاش ةئافاقو ةرثع سم
 رهتشأو اهرما ربظف

الكلا نم ماشنخالا عفترإو اهلكا ٠
 نوكت قا تحاك ديل ىتح اهب م

 قالجألا ىلع كانسلااتيلغ بيلا اني 1 را 3

 تم  وملاب ور هجو سانلا نيب نم ةيشحلاو ءايعلا رتس هفترأو
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 000 ا ناك ناسلا نادل

 دسيلا فرثلا دم اهذحن
 نب اف رونلا ةهازن عد اهيلع 3 | يزيرنملا .لاق

 يضافلا م دقاو مهالخال ةرهشلا هذه نم دسفاب سانلا

 ير هاظحملا نإ فامولا ذبح نب ليعاتلا نيدلا جات سرا
 ل لأ نسف نيت نيدلا) دلع نسرلا نع هطالدخا إبق

 ةلافبلا  ترؤت ا حدجيف اتبع لاقف .ةشيشخحلا هذه نع

 ظبي هياق اهاناخ نم انزع لوط هس انيرج كلذكو :ةلاقرلاو
 اق دال ا هليل را اداكي أل ام ىلا .هقالخا واس 3

 ثلاث عون بدقلا نمو تادرفملا بانك يفر اطيبلا ع 00 دقو

 نييتاسبلا يف عرزيو رصم ريغب ! 0 يددللا بنقلا هل لاقي
 هنم' لوانت اذآ :آدج ركسبب وهو افي را مثددع 0 هل لاقيو

 ىلا هجرخي هنم رثكأ نم نا ىتح نيمثرد وأ ممثرد ردق ناسنالا

 7 7 ىدا دقو ملوقع تلدخافم , هلبعتسا دقو ةنوعرلا دح

 اننا لع اتسم ةرقلا تارر تلقت ارو نونحتا لا
 58 اكعد دلاب :هكعريو 00000 نم م

 رسل هففحي نم منمو اصارقأ هنم لمعيو نبت

 هغضم“ ليطيو هفتسيو ركسو روشتم مسمس ليلق هب طلخيو ديلاب

 ىلا هب نوجرخن مركسا ارو أريثك نوحرفُيو هيلع نوبرطي مه اف
 مالك رظناف لاق العف نم هتدهاش ام اذهو هنم بيرق وأ 0



 3ث

 تشيشحلا نم يرؤفاكلا عرزي نم عنب نأ رومغي نب نيدلا .
 عبجي ناب رماف اريفك ايش اهم هيف ىتأرف' موي' تاذ لخدف نيش
 اتايبإ تفسوي نب دنخأ نشابعلاوبا كلذا في فتق قزرحإو غيجن
 اهعلظم

 ريك ريغ بالا ربكت اكرت
 هجو اذاهق ةئاتسو نيعنرإو ثالث ةنتت يف كلذ ناكو

 ةيرديحلاو. ةيدنلاب انبيقلت للص تفرغ دقو: 'ةيروفاكلابب اهبيقلت
 رديح يتلا لبق نم كورعت دق تالا اذفت نأ متحإو
 7 ءابطالا هلقث أ تكللذ : لدي ةليوط نافزاب هركذ مدقتللا

 امإو اهتصأوتخو راقتلا هذا جازم نتن شوتيل جنو طارقب نع ميتك
 وتتا مما م ردخب اا: مرختلا وق عرشلا يف اهكخ
 قوه هاؤه' هلقغ ىلع لع نك لاق نإو ةشيشحلا ركن ركس
 هأونرع قوضم نأ داسفلا هب

 ةباضت ءاي وت ل ركبلا نق
 ذي 2 طخ هم ثنرصع الو

 اهتناكب قوي سييسفلا شبع الو

 دقت لك اهند نم اوبرق الو
 للان دنع هر 2 قل 3 ٍْ

 دك إو يفاشلا ددغ-دخ الو ظ
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 نا يريعلوب لاق هرابمتا تليزإو تالبطصا هب ةيزيزعلاو. ةيرجبل

 رقلا اطوانتي ينلا ةيشحلاب فرع ناك هناف - ناك هبارخ

 نسحلا وبا مترعانش لاق نبسحتا يف لثللا اهب برضي هب علطت ينلأو
 ييبنيلا هللا دبع نب يلع

 ييدمنو هعطق ليل بر

 يريهسو يمص وهو يدهاش

 ظ ترضخ نم يبرشو دجت» يملبم

 رييسفن نول نسحب وهزت#
 امم حاف دقو يحاص يل ىلاق

 ريببغلا رشنب ًايرزه اهرشن
 ا يم كل ا

 روفاكلا نم ايكو

 روكذلل ناسا نم اهنا دارا انأو ديفا يم اهنا درب مق

 غئاصلا دجأ نب .1:سحلا يبا نب علا يبأ لوق كللذ نمو

 يبرغملا
 ةيروفاك ءارضخ ينطاع رق

 *اسبهصلا ةفالس ماقم تماق

 اهرد لوانت اذأ ريمنلا ودغي

 هارفالا ىلع هبت هل ايهنه 020200

 لاج رهمالا تيوب | نس حاصلا كللملا ناطليملا رمأو



 كب

 ايكيرضل 00
 رمملاك نروللا ةيدنهال سانا ىلا

 غلبي 1 نإو رعشلا نم ريفك ةنوعلملا ةرجشلا هذه يف لبق دقو

 لوق رتلا نع اليخ رض اه قولنا لاجمل سا
 قف رمال سي

 جسملا يقيجللا ليفانالاب لملم تاب ديرونك كس
 قطنو رصع لك قالا ع مة ادازشا نم نشا

 قتعم رميخ برش نع اهب تينغ

 رقوزملا ديدحلا سبل نع قلدلابو
 هلوق م روفاكلا ىلا اهتبسن يف ةسانلا ام يزيلكتالا لاق

 ةيروفاك ءارضخو

 ارا اأو روهشملا روفاكلا ىل ىلا اهتيسن دارملا سيل خلا لاقف
 0 ادم ناكاو هن انرويشم خرا نيروفلك ناجم ىلأ اهتبس

 رصم رايدل ةيطافلا ةلودلا كللقتو ةرهاقلا ءانب لبق رصمب اًدوجوم
 ظ مدق ايلف يديشخالاب بقللا خص نب ديغول و ريثالا هان

 ةرهاقلا لخاد نم ناتسبلا اذه لعج رصم ىلأ دئاقلا رهوج

 تراعسللا ةيبطافلا: ةلودلا تل ليقو روقاك قاتسبإ كب .

 يذلا وه يروفاكلا ناجل :هاغلا» دع دبع نب لاق يروفاكلا

 تينو هي هزاتي ام اريثك ناكو يدينخالا رردكأ انأغينت ناك
 تطلخاف ةئاتسو نيسخو ىدحأ ةثس ىلآ لون و هذنع ةرهأقلا
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 تايب نم هلوف يف يتشمدلا ىعالا نب

 رديح ةمادم نم برشإو رمخم ا 0

  دجربزلا لثم ارضخ ةربنعم

 ديغا كرتلا رم يبظ اهكيطاعي
 دلمأ نابلا نم نصغ ىلع سيب

 انهن ذا دلك ةدن ١ تق <

 روم دخ قوف راذع 0

 ردح علا لكاي م يردنلقلا يزاريشلا رمحم مشلا لاقو
 راهتشال هيلا اهوبسن ناسارخ لها ةماغ انإو ةتبلا هرع يف ةشيشخلا

 هنأ كلذو ليوط نرامزب هدوجو لبق اهراهظأ ناكو اهب هباحتت
 ابكأ دنهلا لهال ربظا نم لواوه نطرريب ىبسي خيش دنطلاب ناك

 عاذ ىتح ددملا دالب يف اهرما عاش مم كلذ لبق اهنوفرعي |ونوكي لو

 درو مث سراف لها ىلا اشف مث اهرواج امو نربلا دالبب اهريخ

 ةنسلا كي رصمو ماشلاو مورلاو قارعلا لها ىلا اهربخ
 نمز يف نراك هنا نوغزي اذه نطررنبو اهركذ مدقت يبلا
 ام كلذو اليوط كلذ دعب شاعو ملسإو مالسلالا كردإو ةرساكالا
 يكم نب يلع دنهل لها ىلا سانلل اهرابظا بسن دقو هل لصاال

 ظ اهيف لوقي هل تايبإ يف
 انعلا: دي ففكاو ملا شيج فناق متف

 رمسلاو ضيبلا نم 'ئضمأ ةيدنبا 2323700
_- 
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 تاعي ناوشلا لفل اك فطلب كرحتتو سي لاحلا كلت يف هتيأرف
 هءتدهاش ام جايترالا نم يدنع لصحن ابلكأو اًقأروا هنم فطقا

 ءارعصلا ىلا انجرخث لاق هلكش طوفرعنل هيلع تقرا ىتح انب |وموقف
 انرماف بينفلاب فرعي تابن اذه انلق هانيار الف تابنلا ىلع اتقواف

 رورسلا نم انبولق يف اندجوف انلعفف هلكانو هقرو نم ذخان نأ

 انرما انفصو يلا ةلاحلا ىلع انار اهلف هناتك نع انزجت ام حرفلاو
 ماوع نم ادحا اهب ملعنال نا نايثلا انيلع ذخإو راقعلا هذه ةنايصب
 دق ىلاعت هللا ,. را لاقو ءارقتلا نع اهيفخت نا اناصوإو سانلا

 هلعفب ولجحيو ةنيثكلا كمومم هلكاب بهذيل قرولا اذه رسب مصخ

 مكاعرتسل ايف هوعارو معدوا اب هوبقارف ةنيرشلا مراكفأ
 ينام ةنس يفوت مث ةنس نيرشع كلذ دعبر ديح *لا شاعو

 ناكو هورازو ناسارخ لها هظعو لبجلا يف هنيوازب ةرشع

 ماريكو ناسارخ لها ءافرظ !وفقوي نا هتافو دبع هباعجأ ىصوا دق
 دالب يف ةعئاذ ةعئاش ةرجعتلا هذه لزت لف اهولمعتساف راقعلا هذه ىلع

 اهيلا درو ىتح قارعلا لها اهلصا فرعي نكي ملو سرافو ناسارخ

 كولم نم ايهو نيرجلا بحاض دمحم نب دمحمو زمره بحاص
 هلل اب رصننسملا مامالا كلللل مايا يف سراف دالبل رواحلا رجلا بيس

 اوربظإو معم امهاعتا اهلبحمم ةئاتسو نيرشعو يناث ةنس يف كلذو
 مالا لها ىلا اهربخ لصوو قارعلاب ترهتشاف الكا سانلل
 يلع نب ديحم روكذملا رديخل اهيسن دقو اهولمعتساف مورلاو رصمو

5 



 «؟هىك

 نونالثااو ةيدانلإ  ةرماسلبا

 شيش

 00 ب هاا جدام مما تلا لاقف
 رديج مسيئر ىلا ةبسن ةيرديجحلا ىبمت مجاعالا نم ةفئاط ىلا

 يتلا دولا جرايد ددمف ب لس لات
 نيسمخو نأ ةنس يف (رتست ) ةدلبب يرديحلا يزاريشلا دمحم نب

 ةنيبدملل ىسيدراشلا زعلك انونول اف بهل ا
 . ماوعلا ىلا 0 ةصاخ ( شيواردلا ينعي ) ”ارقنلا ىلا هلوصوو
 تقو رجا دتشا دقو موي تاذ 0 | يلركذف ةماع

 ظاشن .ههجو الع دقو داع م ءاروصلا ىل ةيسشاد ةلئاقلا

 نذاو هلحم لخدف "لح اح نب دعب 3 فالخب رورسو
 ىلع هوار الف دا مهداحي ذخأو هيلع لوخدلا يف هباحال

 ةلزعلاو ةولخلا يف ةليوطلا ةدللا ةياقا دعب ةسن اوملا نم ةل احلل هذه
 يلاببراطخ ذأ يئاولخ غي انأ اهيب لاقف كلذ ببس نع هولاس
 تالا ن لك تدجوم تغامر لا جور
 قرو هل تابنبتررمو ظيقلا ةدشو جيرلا مدعل كرحتي ال كاس
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 ا ا نم ةمأ تدادزا ايلكف اجيردت

 ناك ناو ناينالا نا كليلح الل هلا ساعد مشا
 ل ا

 نساحلا نم ديف اهو ناكملا ةفالخت قم اع اوال ل ا

 لا طن تاروزضا نم ةفاطبلا ناب نوهت < ف. .
 دالبلا طابض ىلع نيعتي كلذلو .لقعلإو عرشلا اهاعر يتلا
 نايا دع ريض يح اهيلع هيبدنلاو اهذقت ماوه نداَو كرتلاو
 نع ةدايز ممزلي مها اك ةفولاملا تاداعلا ةلم نم ةداعو عبط
 نيش ملل لعلب ةرضملا داولا لع قييضيلا ةدش.كلذ

 اهلزعتسا ىلع ديدشلا باقعلاب دعوتلاو اهتلازا يف ديكانلا ديزم مزليف
 مدعو اهيطاعت عنب ةموكحلا نم رمإوأ رشنب دنع تعمس ام اريثكو
 تيلو ةيلكلاب عنتم مل نكلو رصم ضرا نرم يث يف اهرب عرز
 لو اهولبعتسا فيكو ةرجتلا هذه نوملسملا فرع نبا نم يرعش

 نيبرضلا ءامدق نيب لاعتسالا ةروهشم نكت



 <ه

 ناخدلا اهيف .:رم ىلع مهن اهقيضل اهلرتو ةرهقلا ريغ اهيف يش
 رو دوغلو ةليجرللا 1 كلذكو نوناكلا رم دعاصتلا

 نقبضم نجي لحن وأ قيرح يف مهأك مجرم نم مثاري ىتح كلذ
 ةلاطبلا لهدال ىوامو للعلاو ضارمالا نم ريثكل عبنم يف

 عمسي الف. شيشحنا اهيف ىطاعتي يلا تالا اصوصخ لكلا

 نرع تاخ اهلقو عبطلا اهنمرفنيو عمسلا اهيخي ظافلا آلا اهيف

 نايعالاو هارمالاب قييلتبال ةيفيكلا هذهب يف برضلإو بسلا
 : ءالضنلاو

 اريح لاخلا هذه هل تلعج اه لصا: ن ١ يزيلكنالا لاقف

 د نارعلأو موتا الاب دايدزا دل د كاوا 00

 1 اذه عمو ”أرمأو لضافأو انو 1 2 0

 ربخلا سيلف هارتس اك سيراب ةنيدم يف ال ةبسنلاب اًعيش سيل انه
 ةيرزكبالاو.ةكيززالا ةهجعو ىسوملاب مكدنع تيار دقو نايعلاك

 نم اهلا نيددرتملا تلاع نراك نأ اههبشت ةوهتلل تالحم ضعب

 عسوتلا يدابم يف ذخأ دق كرطق ناب رعشب ار اذهف نييوبوروالا
 دادزيو تالحلا هذه هب رثكت# را 7 00 ةراعلا يف

 ويقلل تال ةيدفلا الشرف 38 ةعدير امأ انيك نا
 ةلاحلا هذه نا ىلع لدي ام اذهف ةرهاقلا يف ام نيبو اهنيب قرف ال

 .الا رومالا نوكت ال نكلو نالا يف اك ةقياسلا نورتلا يف نكت م
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 بذي مل اذاف اناث بعلو .بعللا يس دحإو هل بسخ نيتيقابلا

 اهدحا لكتسي ىتح اذكعو هنيرق بعليو يش هل بسحي ل اهيناك
 كللذ نم جرخ مث ةيلغلا ف نروكتف امنيب هيلع ىتنحلا هدعلا

 تازيبارط ممامإو اًسولج اًموق اهب دجوف ىرخا ةزي ىلا نراككا
 اهيف نوارقي مثو ةيرشنلا ثداوحا قاروأو ةيربخلا .فحصاا اهييلع

 يف تابورشملاو ةوهيتاا تالحم دجوو نولكاي نيرخإو اهريغ يفو
 دجوو .تفغطللاو .ل كلا ةئيه.يق .ةمدقخلاو فرظلاو ةفاظنلا .ةياغ

 هيق.بثكت رتفدو ةبتكم اهمامأ ةروصلا ةليمجج سبلملا ةفيرظ ةباش
 ابرق ضيا وه قار دق ناكو هدلاول ىار ام ركقو عجسرف بلطي ام
 دونلاي ضوصلي نيرعبإو ايفا نويلي النا هب م اعلا قطا نم

 ىنمودلاو جيرطشلاب نوبعلي .نيرخإو ةلواطلاب فورعملا وهو
 اذهب اه تيار دق هدبشرل اماكحإو هذلول اهيبنت ختشلا لاقف

 قباست ىلع كلدي ام ناسحالا بيرغو نافثالا عيدب نم ناكل
 ا .عضوملا اذهيف راثالا_نسساحم .ىلا .كلعون يتب لصوت ف راكفالا

 جرفتمو براشو لكا نيب ام سانل اف ةانم هيف لخاد لك علي هأرت

 لاوحالا نع بيجو لئاسو ةيتقولا زابخالا ىلع علظمو بعالو

 لبجإو ءده لكا ىلع نوغثلا هذه فالدخا عم مانو ةيراجتا
 ةحالامو .بايث ةفاظنو ناهذا ةفاطلو .نادنا ةمالس ىلا نوكس
 تبع قاقم يةيمكا فلم يبلاغ قه نم وباق قاياع باعد

 الو نظاخما .رسيو رظانلا رقي ام نورت الو نيانلا نم ةقوسلا عينجي



 تفز

 تقال كف ,يكوأي رن منخل تقولا اذه يف مسفنلا معداع نمو

 ا متول انوخالا عب مم ضف واراسنلا دي ل نا
 ضعب عم يشي نم مخمو ضورقلإو ةمسنلا ةنيدملا جراخ ىلأ بهذي
 ريثك ماحز تقول اذه ف ةوبنلا لحم يف ناكف « ءاسنلا نم همرح

 ىلع لدت ةئيه يف عيمجإو رخا جرخيو سانلا نم جوف اهخدي
 ةذع هيف ىأرو 000 لخا او

 7 نودبر خأ ىلا لحم نم جرخت سانلا ىارو ةلخادتم تالححم
 00 1 يركلا نم كف

 لحما يف ىارتي 7 أرارم فعاضتتو اهيف 0 0

 ثداحا رظنلا ن اكو ريالا نفت: يف هيلع هاج رثكا وزنكأ ةعس

 خب ناهرب بغرف رطاخمتا رسيو رظانلا 0 ذه نم

 00 ا ع ا

 7 نم نا يول نتا د يا

 رض 0 0 0 نيكل و ل رضدف 1

 ةنث انلا .ىلا مث ةينانلا ةركلا ىلا اهنع . ىتكعنتتف .يبازقلا ةفاح اهب

 فرع ةبفللا هزه نأ نمانلا نم مهفو ةدمساو الا مضت ابرو

 نيهنركلا الك اهيرضي مهلا ةركل انت بتاصا 331 دحالولا كإو دزابلبلاب
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 قالخالاو عابطلا ثناك مث نمو ةلا هذ ةبسنل اب ملوح قفار

 نم يراطف داز ام امإو ةهجحلا رطق :ةعيبط نه ةدلوتم تاداعلاو

 اهرواج نب ةعقب لك ناكس طالدخا

 ىلا |ولصو نأ ىل | عبسي مشل إو ناه رب عم لكتي ناك أذكهو

 هتفرخز نسحو هتفاطلل حارفالا بلحيو جارتالا ليزي ةوهق لحم

 لاكشالاو ةفيطللا شوقتلاو اياز ا لك

 ةيبمملا تال امو. ةبرطملا تالالإو ةفيظنلا تاودالإو ةفيرظلا
 اودعتف ماحزلا نع اديغب انكر |ورادخاف ةحارتسالا دصقب |ولخدف

 هدلولو زيشلل ةوبقي يزيلكتالا هرماف مداخلا رضحن ةزييبارط لوح
 ل ب

 زاهلا رخآ تقولا.ناكو رابخالا نم اهنف ام ىلع علطبل ثداوحتا
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 ةدرابلا دالبلا امإو ندملا لهأ دنع ناطفنلاو ةبحلاكو فايرالا

 نال هب ةقصال دس ةساء نوكنل سباللا قيض ابيق بلظيف

 ك0 )دامت ةبنن وما ةرارح عع الع ةرزخلا يف ةجرد هل ذيلحلا
 ا ان دنا لط كف دولا ناك اهخأ لوشتلا بح
 يروم تلياتو كدصتو اندبع لاخلا يصتت ىلا: كرظن وز
 انيتالخخا يف مظع لخد ةلرطتلا نا تلرل ةلخادلاو ةجراخلا
 اذه بساني ال اندالن و ةيوتسم مكدنع لرواد حوطس التم

 نوكيف ديحتي نايحالا ضعب و ريثك اندنع رطم ا نادل عضولا

 لرأل وصخ للا هيلا عراسلا وغني لحمل ناك رلخ
 اهناكس ةحار عنتتو لزانملا ىلا للخلا يرسيف اهترثكو راطمالا ةدم

 قوف تلا مارتل ميظع ررض ىلا كلذ يدويو مهتعتما فلتو
 دير ةلاليس ع ل اسو عام ةرارحلا يف وحلا ادتنإ اذإو ةىطسالا

 نيبطس نع ةرابع اندنع لزانملا فقس عيمج دحت كلذلو لزانملا ءانب
 نيبال حالطسا يف اينعزيملا ليلا لعاهاقملا هدا ماقزظ غتر
 .فالخي تع الل انرطق تايرورض نم لكشلا اذهف نول امجاب
 ةيرجلا ةهجلاب ةفورعما ةيلاهلا ميلاقالا يف راطمالا ناف دنع ام
 ةردان يباب ةفورتل انف ةيبونملا ةولا يفو دس هليل تم يف
 ريغوا اردان وا اليلق ناك عفو وأ ءيش نم سارتحالل ةرورض الو

 ةعب ناكس لكف ضرالا تاهج عيمج يف ماع نوناق اذهو رضم
 : احلا اردت تح وليت ادق تطور رقم اطفال: "اني
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 عافترا ليلقت ىلا اندنع سانلا رطصضا اذلو فرصملا يقب ةدايز
 ديزي ال رادلا نوك عم رودلا يف تاقبظلا ترثكف تاربحا

 امعافترا ناك ابر لب ريسي ”يثب الا كرود عافترا نع اهانترا
 ثالئاغ اههكست تاقبط :ةدغ ىلا: ةسيقنم' اندنع اهلل الا هاوس
 اهانكسي رادلا بحاص درفني الن نا اتدنع ةدلعلاب تناك ذا ةددعتج

 مكدع.ام فالخم اهيقاب رجئويو هنلئاع يفكي ايف اهنم نكسي لب
 ايفتسم اهانكسب رادلا بحاص درفني نأ سانلا نم ريثك دوعت نم
 ينال ل ايلف هيراقأ نم لك لو هريغ هنكاسي نأ

 لاوخحا فالدخا ىضنقأ 9 اكو مدنعو اديع ليزانل ١ عاضوا تفلدخا

 تائيه فالتخا ضتفا كلذك نكاسللا عاضوا فالدخا راطقالا

 عقدو 0 ترج كلذ ىلعو براشملاو لكامل ةيعم: بالم ا

 ىرتالا عابطلا ءاضتقا ىلا :هعجرم ناك ثيح .ماسحتسا هيلع
 ضيبإ ادرو دحإو صيمقب منم دحاولا ينتكي ةيدابلا ف برعلا

 0 ةرارح نال ال كاذ امو مارحلاب فورعملا وهو فوصلا نم

 زل مارحلإو ةروعلا رتسل بونلاف كلذ ىلع ةدايزلا نم منت
 نع 3 ضيللا نوللاراينخا : ركب لو ليللا ةاطغوراهلا

 ندبلا نع ةرارحلا. تريف ةراح ١ راطقالل قفاوملا هنال لب نيكل

 لجا نمو اهلا وجا ةرارح بذجحت اهناف نإولالا تاب فالخب
 ”اتدلا  ةيع غم قيصلا ق نضنلا ل سانا

 لمأ الك هاب يباهثلا ةراحلا دالبلا ين بجتسا كلذكو

4 
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 نيرخالأ
 مهادإو سانلا تاداع ىلا افطعنم خيشلا رظن بلاغ ناكو

 لاو ىتغلا مٌتالع نف م ةاري انو مهالاخ رئاسو مخالماعت ف

 هنيوعصو شاملا رم ةلوهسو هنلقو بندكلا ةرثكو بغنلاو ةحارلإو
 ةداعك نب يذلا ناهرب رظن ن كو اهبامسأو ل اوخنالا نم كلذ وتو

 ةنيدملا ىفابم يف رظنف رهاوظلاو رظانلا يلع ارصاق د نابشلا نف ريغ

 تاقبط عبرا نف تويبلا بلاغ ىأرو ةعفتزم اهآرف اهبف لعأتو
 ددغت ةرثكو يئابملا عضو نم بتغتف ضعب قوق اهضعب غتس ىلا

 فالخ 0 0 | عم لزانل ١ تانقبط

 ةيضرالا قوق ةدخإو ا
 لمالاو يئابلا هذه ىلا رظنلا ددرت ك هلازا يريلكمالا هل لاف

 ناق.٠ عن لاق: يكل هلك ا اك كاراو اهعاغترا يف

 ةبيفيبظ ر وذا نم *يفان ةلك اذهف كلذ يق ةنارغ ال: يزيلكنالا

 ةعساولا فرغلا اهبساني الف ةدراب دالبلا هذه نال ةيوجن بابشإو

 مدبغ مز اذاف عافترالاو ةعسلا ةليلقلا اهبساتي امنإو ةعفترملا ألو
 تافوا بلاغ نال اهغضن اندنع ىنك ًالثم رادمإ ةئس ةقبطلا غافترا
 ةضوصخم ةلا لاعتسال نكاسملا باح ا انف ةدراب اندتغ ةينبلا

 تالخلا يف عضوت كيد نف نارفأك ةدورإلا عدو ةرارحا دلو

 تالخم يف تيأر 15 ءانبلا لخاذ لمعت تامانحو ءاقشلا تقو
 كالذ يفو نرفلا يف دوقولا ةدايزل جاتحا للا ربك الكف ةدناكوللا



 هول

 هرطاخ رييغت وأ هريغ رارضأ نم زرتحم هقيرط يق رئاس هسفن رماب
 بس الو برض الف 1 ةرثكو لاعالاو لاغشالا عونت عمو
 3 الف ةالولا دحا ن 0 6 ةالصلل اوعمججأ 3

 اهوحنو 0 مانا ا انه عتاب
 دلاوملا 2 ع اهب رضاع دل ىرن انأف ةيقرشملا كلامل ندم نم

 ندد و انآ تاعاسلا نك ةعاس مب رث داكت ال لفاحملاو مساوملاو

 خارصلاو حايصلا ةرثك نم مجاعزإو نيراملارطاخ شيوشت اهيف
 هببسو كلذ لصا يف لمأت مث ةعيظنلا ظافلالا عاسو بسلاو

 ةيلوالا ةيبرتلا قرطو ةيئادتنالا طبضلا نيناوق نم مشان هدجوف

 اهب امو انيل 5 0

 :ةرك ميدقلا ءدح اب أو ءدبف ةنيدملا اولخد ع أو ينابلا نم

 ةيقرشلا ندملا يق دجوي اهأ لم هقرطو هل 5 1 أودجوف

 0 أراح بلاغو ةطلبم هقرط نا الأ امني تا

 هيأر يذلا" سيل تاناخلو ند 5 دلا ضمها ام

 0 نولزان مث ثيح ةدناكوللا ىلا ةلصوملا ةديدحلا عراوشلا

 نيرئاس |ولاز امو عراوشلا كلت يف هوأر الل ةبسنلاب ةليلق ةرامل
 امف نالماني هنبأو ريش |و اهريغ ىلا ةهج نمو ةلحم ىلأ ةلحم نم

 00 يق ام 0 هلاح نالباقو اهرظن تحن عفيو 4 نارم

 ني جننلإو نيلاحلا نيب ىرتلا ف نادم هوا سا
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 رييشلا ن.ىتسإو اهلها ريغتب نادلبلا 0 فك ىريو
 نكت ديزم نكينيل انس ةثالثلا ربكأ ناك نإو ميدقلا ىلع باهذلا
 عابطلاو 000 عاقبلاو نكامإلا نم اهب ام ىلع عالطالا نم

 اورانخ( ىبركا يأ) انيلا نهد 1

 تالحمو ةرداصلاو ل ةعاصبلا نزاخم اهب اًؤارو اطوح
 اهلاكشا عونتو نفسلا ةرثك نم نشلا بيعتف كلذ ونو كربكلا

 2 ةعاضبلا ةرثك نمو اهناولاو 00 اهيحالم سانجأو
 < قاد تاهخ ىلا رداصلاو ل اهنم ةروكذلل انيللا يق

 هب ةفورعملا تابرعلا ةرثكل دج ارسع 0 رورلا دجوو

 ا راقب كرا كارل اسر كلا ترس ري
 ةمالآ لومت ضع ٠ 3 شلل ربظو رتسم ريغ اعطقتم مثريس ناكف

 ةيشاعملا بابسالا قيرطب اهتفرعمو اهتورث عاستإو ةيواسنرفلا

 اهلهأو رصم سلا ركذت نطولا تحل ع ةلوبحم سفنلا نوكلو

 نأو 0 ايايسرم نيبو امنيب دجوف اطاحو ةيردنكسالا رغو
 قرطلاب نيراملا ىلا رظنو دا لاا درا بال 0

 ةبسن ال نأ دجوف هدالب لها ل اوحأ نم معي اب ملاوحا

 د ا ل
 :ردالإو راسنلا راثا مهلعو ىررلا تلطس طاشنلاو علو
 مل عيسي ال ريثك قلخ 00 هار ام ابحت ةداز أمو ةمعنلإو
 لوغشم لك لب قرشملا لهاز نيبرخملا ةداع يف اك اظغلو اًنوض



 ةيذيم

 اك اذإ اك مس نرويلم يل ًارطق ٍفلاريخالا مظعتلا 311

 ةيصختلا نرم وأ ةرشع ةينيعلا نو. ةثام ةيصختلا .ن ره مظعتلا

 اذه ظن تلفلط اينو _الثع نيرا يل هيكل حس ع
 0 ذا اهب اهارب هي ارغب رقمك راو هلك

 عيمجو رجأ ىلع اهنال تاراظنلا عيبب عيبب ةصوصخم نيكاكد اهب ن اف
 0 0 0 اهنم مل دب ال نيطبابقلا

 ةيرخيلا ديب وأ نيطابقلا

 نورشعلاو ةعسأتلا ةرماسملا

 تاداهلا

 ظوباق مث ةداعلا ىلع |ولكاف روطفلا راضحاب يزيلكتالا رما من

 اهلهإو ةنيدملا ةيفيك ىلع ثلا فوقو لجالو ةنيدملا ىلع نوجرفغ
 8 7 ىلع مث مدقلا اهلصا هع ذبل ايالو اذني نأ |ودنحتسا
 ارطأ ىلج يتلا علطيا اهجراخ ىلا نوبهذي ريخالا مويلا

 نيزلا لاوحاب يضاملا نمزلا لاوحا نزاقيو |مخاوضو



1 

 مح له كايرو ليمطلل 7 0 نباتا ملجم قيلت

 ” دقو نجا .نم تاسدعلا تناك ذأ عيبلا اذه قو يئارثأ هو
 يأ ةبولقم ةيئرملا ةروصلا 0 ةرعقم وأ طقف ةبدحت. يأ

 هل هسأر ةسكعنم هتروص ترظن ًالثم ًالجر ناك ول يئرملا نا
 ناك زاب 'ةفظنع كانرملا يناك ىلخ لخا كلا هلله و :لقسأ

 تاراظنلا امإو يه اك ةروصلا تب ور ارعقم رخالاو ابدحم اهضعب
 ةرصابلا نيبنومرخهل تاسدخ اب دجربخ نريرجلا '1يليمتتس كلا
 ام ببسو ةيباسح نينإوقب ةعوضوم ( ةيصختلا يأ) ةيئيشلاو
 اب تيلفتشم نقلا لهل لزي مل تالالا هذه دئإوف نم مع
 ةرم فلآ اهلصأ نع ةروصلا ربكت تاراظن لمع ىلا اولصوت ىتح

 *ايشالا رظنل تاراظن لع ىلإ رثكأو فالأ ةثالثو نيفلإو

 كييفاررلاي بطنلاو لفل اك/ ا تلربنخلا نهم داضعاك يسب ةقيقيفلا
 ةطيس امأ [ضيأ هذهو اهنوديا دهر كم ال اه كلذ وحتو

 لخادجت نابضق يل ةبكرم امإو ةيرهوجلإو ةيتاعاسسلا دنع يتلاك
 ندعم نم عاق يف ةتبثم ةيببأر ةعوضوم ةداع نوكتو اهضعب يق
 ذتيح. اهنم لصاملا يظميملا نوكيو .ةيزاللا لاغالا ليفت
 اذاد رجالا في ةتاسويملا نك نت 3 نيهيخ / ليصع
 تاره سم مسجلا رطق مظعت ةيثيشلاوأ ةيصخشلا ةسيدعلا تناك
 نيفلا يا ارطق نيس ريخالا ريظعتلا ن عيل تاو رشع ةينيعلاأو

 دقو اهسفن كيس ارطق نيسيخلا بريف نم ةلصادم تمم ةئامسخخو
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 فالتخالو اهبيكرت يف ةلخادلا ةداملاو ندعملا نرسحل ةبسنلاب
 :ىزبنال نم انلا نم ناف اهبيكرت فلدخا نمادلا نيعا لكش

 اهأري ال زم ميمو 0 دعب ىلع تقاك اذا الآ ءاننألا

 نيرخالا ققاوي ال نيلوالا قفاوي اف ادَج ةبيرق تناك اذأ الإ

 1ك نكي د لع هانا كن نا بانو 0
 برق نم اهاري ن٠ نإو ةبدحم تاراظن هبسانيف ارعقم هنيع
 قوبعأ توافتلو ةرعقه 0 الطن 0 اير هئنيع 0

 ةجرد نيرشعو نيتثأ نع ديزي - 5 اوذجَو 38

 هرصب ناك نم ال اهليعتسي الف ىلوالا ةجردلا ةوق اهربكأو
 لع نم ناحض ضرما هرصبب رضا نمو مرطاك ادج افيعض

 ةينابرلا ركحلا نم هتاقولخم يف 2 أم هلع نوثكم نم ناسنالا
 ذذلق" كلصا يف يأ هراصب نا لا ا ساعسل

 هراكفأ ءاذغو هساوح

 بيضق يف ةنبثم رثكاف نيتسذع ىلع لبعشت يلا يف ةبكرملاو
 ىستو يئارلا يلياع هتياهن هس تاسدعلا ىدحا عضونتف يناوطسا

 ةيئيشلا 0 0 0 ب 00 ةينيعلا وأ 1

 نا د ا 0 نيبيضق 0

 ذقيخ نوكتف نبعلل اهروهظ ةدايزو .ءايشالا بيزتثو لاعتملال
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 مهباعلا ضعب يف ةدنالوه يلاها نم عانصلا لافطأ ضعب نأ قفلا

 نيفلدخم نيسنج نم انناكو امضعب ىلا جاجزلا نم نيتسدع |وبرق

 ةيرق اهنك ةديعبلا ةريغصلا ءايالا اودجوف اهفلخ نم !ورظن مث
 لبع يف ذخاف مح هدجوف هنحتتاف كلذب مهلعم اوربخاف 0

 نو اهلفع ناك أ دعب ةنلفع اجا نم تاسنعب تاراح

 ىلا ةبسن ةيدنالوطلاب تاراظنلا هذه ىست تناكف دحإو سنج

 ام ببسب حوضولا ةمات ريغ روصلا اسبب ىرت تناكو ملعلا كلذ

 نفلا لفأ لفتشاف تاسدعلا ناولاب نولللا نماهف كر 0
 ةديدج ةدام لخدأا ةيواسنرفلا دحا -نأ كلذو رمال اذه ةلازاب

 نراولالا روبظ عنتماف 5 ارت هيفا اا َّى

 الا نع نع ملل نرفإ ف كلذ ركوب ةريكذلا
 تراص تقولا كلذ نرف ةربقلا نمرشع يداحلا نرقلاوهو

 تامولعملا هي سانلا مدقث بسحجبو يلصالا اهنولب ىرت روصلا

 اهرما نسحت ةيلعلا ١ عئانصلاو معلا ةرئاد عاستإو ةيركنلا

 ىلا ناقثالا يف ثتلصو ةريثك عاونا ىل ىلا تعونت ىتح اًديشف ايش

 ةريبك . ةياغ
 ددعنل ةبسنل اب سانلا نيب نالأ ةليعتسملا تاراظنلا عيمجو

 1 ةطيس نيمسف يف ة ةرصخخم همدعو ةيجاجزلا تيلسرولا

 لاك . ةديجاو ةسدع ل لمعت يلا ُى ةطيبسبلاف 8

 ةهتل و لحشلا ةفلتخم يهو .فنالأ ىلع عضوت وأ ديلاب كسق



 ل

 نورشعلاو ةنفاثا| ةرهاسملا

 تاراظنلا

 ةيبلع دغاوق ىلَع فقوعم كلذ ةقيتح معلا يزيلكنالا لاق

 هللا ءاهش نا هيلع فقغسو ءوضلا:باب يف ةعيبطلا لع يف ةروكذ»
 لكشب عاق ضاوخلا هذه ضعبو سرادملاب للعلا اذه يقلت دنع

 اهدعبو اهدذعت نم "ثان اهضعبو ةراظنلا يف ةعوضوملا ةجاجزلا
 أجب لالدشنالا انيفكيو نالأ كلذ يف لخدن الف اهضعب نع

 دقو ةتاملعف ةرتاد اهب تعشأ ومال ةرادتالا فانكحل لع ٠

 ىلا ةدوججوم نكت مل اهم 00 نه نيخروملا ضغب عز
 لخر دي ىلع هدعب تغرفخا اذإو داليلا نم رشع ثلانلا نرفثا
 ىلع قاس افاعسا تا ن اا قمت هنال كللذك سيلو يفايلت

 تانيسك ضعب اهيف ثدحأ انا ينايلنلا اذه تاو 32 اذه

 ّْل ةيوانورالا رايدلاب اطاتسا نا :رظاف هلك كلذ عدو ظتف
 درو ةخالاا ىلع هاد ناف قرتملاب اطاعتسأ 53
 كل ناك اهريغ نف ايلا اجايدحا دش اه نيذللا بكاوكلا

 لاق ثيح ةفداصلا ىلا اهغارتشا نوخرولا تسن دقو رايدلا

٠ 
 و
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 نيجردملاو افوفص ىلتقلا ىري ثيخ 00 0-0 عئاقولاو

 ّْ افي راش رع نيربدلاو ايار أي أو اقولا مغامد يف

00 

 ةيّورل ليي نمم تسل كلذ. نم 0 ذوعأ ناهرب لاف
 ثروي ألو يلامو رورسلا سفنلا 2 ليمأ امنأو رومالا هذه

 نيل ىلع ثعببو نزح
 هذه ةبور ا هرشب اي فرعي الد هدا 2

 ةدئاف نم رومالا

 - ان قبس و انعابط هفلأت لرما اذه نكأو ناهرب لاق

 ةوجرا يذلاو هارا اب هيف تنلكت كلذ نم ايش تيار اذإو ةداع
 ديعبلا ىري ءيش يالو ةراظنلا هذه ةينيك ينفرعت نأ نالا كن»

 .ةبكح نم كلذل دب الف اريبك ريغصلاو ايرق ]هب
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 ايل لكأ ناف لكآلا يف وبنعا ههجو هللا مرك لاقف ٠ اهدلو

 اع لطفي هعار يبارعالا لاف: ةائي الع لكأ نإر بلكت
 ءأغ وهف حرك نأف بردلا ف هريبخأ لامك ىرحا اذهو را

 ىرخا عركيو ةرم غلي هتدجو يبارعالا لاقف ٠ بلك وهف غلو نإو
 0 رخات ناف ةيشاملا عم يغملا ةي هربعا لاقق

 لاقق اذكه ةرمو اذكه ةرم 0 لاقف ٠ ةاشوهف طسوت وأ مدقت

 لعفي لاقف بلكف ىعقا نإو ةاشف كرب ناف سولجلا يف ةربنعا
 انزل ب دل لاق ٠ . ىرخأ اذهو ةرم اذه

 مانالا لع ةعم نب الآ كاف امو تلف ءاعيا 2: تكسو
 00 هتفرعمو هدجو هللا مرك

 : ةياكح اىنيب مالكلا اذه رج يذلا نا نظا يزيلكتالا لاق
 00 رايبلا ره ره نار

 2 ةروص يل حرش م لاقف

 دربال ققح رمالا نك ىح كلل ياعم نم رأت ا

 ليثتو ريوصت

 زاهر ف ربما الس نظا تنكام يزيلكنالا لاقف
 هباق ةقر ىلع كلذ تلبحن يي ةعفاولا ءانثا يف هنيأر ىتح

 ليلق نسلا ريغص هناف هلثم نم برغتسي ال اذه تلا لاقف
 ةوسفلا نع ديعب رئآنلا عيرس وهف رومالل ةسراملا

 ةميسجلا ثداوحلا ريوصت عار هب ا يزيلكنالا لاق



 ل

 دسالا 0 زخات 5 ويم كرذح زف درسألا 0 هانقحلا

 نال بلاعتلا ملاعب هانا ناغورلا ريثك اًثيبخ اناسنا انيأزب اذإو

 نع انيأر اذأو لعل 2 عورأ تلاقف لكلا 4 تدير 9

 نايرظلا ملاعب هانقحلا ةبحالا نيب قرفيو ةميفلاب سانلا نيب 5

 ةعامخا قرفت دنع برعلا لوقت ةنئتم,ةرظأ ردق .ةبيود ضو

 ا د1 انانار ايار اذإو وقت يل ىرراركاا 00
 ايندلا لهأ رابخا فلأيو ءاهلعلا سلات نعرفنيو ملعلإو ةكحلا
 ةسمالمو تاروذاقلا لكا اهب هناف سفانخلا ملاعب هانقحلا

 بطلا ةعار تمعشا اذاإو درولاو كنمملا 0 رزنتو: تاماوفلا

 ايلعب :ارملا عنصت ام هسفنب عنصي لجرلا انيأر اذأو اهتقول تنام
 قال نيواوطلا لاعب هانقحلا هينطع يف 1 و نيزتلا يف غلابيف

 اذن اني ءاذإو: سوواط نم قرا تلاقف لذا هي تير تبرعلا

 تاطقسلا ىلع ةليوطلا ةدملا دعب يزاختو تاوفملا ىسني ال ادؤقتح

 نم دقحا لوقث برعلا نرال هبرق انبنحتف لامجلا ملاعب هانقحلا

 ٠ كرما هب نسحت ايف دجو كرذح سانلا نم ذخن لمج
 الف لاجرلا عاب ام صخرأ مصنلا

 مصل 2 ىلع ددرت

 6 0 عئابط نم مالكلا هيلا قاسنا اج تيكذ دنلو

 لخد هنأ يي ك6 هفحو 58 1 0 نع ةفيطلا

 ف لوقت اف تدلوف ةاش *يطو الكت يأر يلا 2 لاقف يبارعا هيلع
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 ( مراصبا نم اوضغي نيسؤملل لق )

 0 لحي مالكلا اذه فاه انينو
 نا يدلواي معأو ٠ لاقو همال .نيشلا متاف .دلول 2 عاصن

 يس ال هيلع !ورمتسإو اهوفلا تاداع سانلا نم ةم ١ نك

 أب زيمتيو هب صاخت 3 تاداع ةمالآ نم دحإو لكل لب
 ةدحإو سفن نم اوناك .نإو قلخلا نو ا تلقابقو

 منف ةرفاننم معاضوإو مهاداعو .ةرياغتم ما
 دانعا 3 منمو لزاخلا ف "سخر مانا بح دال

 ايعتلإو ينناو ليخعلا مهم :م كلذكو لاجرلاب نمطالدخإو نهزارإ
 اك كندي ( كلا ملاضلاو قولإو ىعلاو راب

 رعلا هتغل د رةشالاو ضينالاو رمسالاو دوبسالا ص

 7 0 قلح هيفو الأ .مرانالا :عضرنن نم ليو اهي

 هعابط 1 هقئالخ يف الهاج لجرلا انيار اذاف نآودحلأ نم
 يرعلا» قال روق وهلا ملاعب اعب هانقحلا ةئاغض ةدموت ال ةندي قد ايوق

 اما 97 انيأر اذإو رف نم لهجا تلاقف لخلارفلاب تبرُض
 ىنجي نأ بلكلا باد 0 ١ هانقحلا سانلا ضارعا ىلع

 فالخلا 0 5 أر اذإو هيذؤي نم يدل هوفجي ال نم

 ريما ملاعب هانقحلا من لاق ال تلق نإو ال لاق من تلق نأ

 هب عفتنت الف برق 5 ناو دعب هتيندأ نأ زامخا فاح

 .. خاورالاو لاومالا ىلع مهن اًنأسنا انيأر نإون هتقرافم كنكمي الو



 ثرجلا

 اذ 0 لحرنو ةريسي ةدم مثرظا نيب ميقن ماو مترضاح قكسو
 اراذأ انبلع امو ةويبق وأ تناك ةعيلم ادعو العا نابل

 0 كلذ ريغو مهنابم .و مماكحإو معابطو معاضوأ يف

 22 الا ليل اي دهب قو ءاظنحو يصح .ةقفتمو برا
 بيغرتو هعفانم نايبو هنساحم رابظأو 51 نيب هب هيونتلاب
 ناعما دعب هعفن نم ققحتلا عم اذه نوكي نأ طرشب هيف سانلا
 را برا ةماعلا
 .نريخ ءاقيعلا رارغالا نم اريدك انيار دقف ءاقمحلا ةرظنلاو يلرلا

 ةفرخزلا نم اهيف ام نروريو ةلفاحا ةنيدملا هذه لثم نولخدي

 يف هريظن نودجي ال امراسيلاو ةورثلاوزعلا مالعو ةهالإو ةغيزلاو
 رهاوظلاو ةعئارلا رظانملا كلت نم ملهي ام ةعور ميلبحت مدالب

 اوظيو مدنع ام فلاخي ام ووأر ام لك اونسحتسا نأ ىلع ةبيما
 ناك هز منا ملغ ةيدلل كلل هال ةيرئلاو ىفلا تيسدنا

 روماب بوحصم هنا هررض ىلع يطغ .فإو ارضم ايت رمالا سفن
 ال نا لقاغعلا ىلعف نيح دعب هتارضه ترهظ امبرو هريغ ةعفان

 ىلع يتلا قيم هلريظت ىتح لماتيو تبثج لب كلا ىلا عرس
 فكلاو هتلمو هنطو لهال عفانلا لت يف دهلجيو هيلعوه ام
 اك ءاسنلا فشكت نم ةنتفلا فوخ نم تركذ ام امإو هريغ نع
 2000 وباي كليلع ناكف ننمالاب تيار

 هتلك كلخ هللا نافذ هيكل فاخي اهو تاور كل



 آآه

 يزيلكنالا لخد املحت ىلا الصو ايلف ةياكحلا هذمل احلا لاق

 اضياوه مأنف مأن دق 0 هدلاو ىكنأ نب ,دلآ ٠ ناهرب , هجونو هعدخ

 نم هيلع 1 ىدأو ا هتداع بستح لع 3 حابصلا دنعو

 يف ىأر اعمل اخ هينا دمكتاب ليف داو ف 0

 ا 0 كر

 هنيف فام 58 تيأر 7 لاقو 0

 لاخ باهذلا يف يل تنذا اهيدلاواي كنيل نو باجملا يملأ

 لاجرلاب نهطالدخإو ءاسنلا, لاح نم ىأر ام هلركذف كلذ لو

 ىارب هناو لامجل ارابظا نهدوبنو نهرودصو نههوجول نيفشكو

 ايعادو. لاجرلاو ءاسنلا لاحم ارضمو لاكلإو ءايجل اتيابه كلذ
 علما يلا يدنملا طالتخالا هليل ضسلاب نقعبل) ىلعت لل
 الب ذأ لاعإلا- نين هيلع بجي ام: ناسنالا ك 2 /

 هذه ءاوشأ اررشلا قيرحلإ لوا نأ اك ةرظن بح لوا نا
 دابعلا ىلع اهرضا امؤ دالبلا هذه ف 1

 نوهشس الما ا.عتس ةداع دالب لكل يبباي زييشلا لاقف

 ربيغت عيطتست نلوي كلذ سكع ىلع مثريغ ناك ناو اهنلاخي ام
 ال كصاقتنإو هيلع كتئارزاب. هذه لثم ٍةريبك ةنندم يف ةيزاج ةداع

 المانل لع مهاداعلا ضرعتلا ريغ مهلع صضارتعالا نم لصحي الق

 مهتنيشا عم >9 ان ذأ اهيلغ مهراريتسأ و مهتظاع رايخل 2 85 ةدقاف



 سبب ب
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 ينرمإو تعطتسا اذ يو نع اهتروص فرص يف تدهتتجأو
 تعطا اف اهناولسب ىوقتلاو حرولارم

 00 ١ ىوملا لبق نم تنك دقو

 ١) بلغ ىوم ا نكلو انأمز

  تفرصتا ىتح يرطاخ ديق اطاجو يرظان بصن اطايخ يقبف
 رج اهقارف نم يلقيو ىضقنإو بعللا مت ام دعب يزيلكتالا عم
 اهسفتل تنبلا لتقو بعللا ثداوتح نم ناك ام امإو اضغلا

 بعللا نال كلذو اهسح نع اهأر نم سفن لهذي نابريدجت
 نم اب ام :مرإو .ةيتبكع ةعقإول ان اكو ليلقلا ةطو رش ةفوتسم عراك
 باكا سفن نم رداص لاعقالاو تداودحاو لاوفالاو ءاكللا

 تبكي ىتح ثداوحا تالقتت بسح ىلع لقنتي يلق ن :راكف ةعقاولا

 بعللا ءاضفتاب الا كلذ نم تنفأ 0 ينيع نه تطقسو
 اذكنا ىلع ةنيعملا يف اجاوخلا يلا اهادها يبا ةراظنلا تناكو
 07 ىرأ ١ تكف انع 0 عف هلك كلذ

 ةصرفلا ترظننأو ةلالآ هذطل تبيعف ع ناكما طصو فاكر كد

 لاح نع ينلأس ىيرطلا :انثا يفو اهنع يزيلكنالا لاوس يف
 : 00 نم يب رطخ ام عيمج هل تركذفرتايتلا
 ار قبلوا مأ بابل قداو فطلا انها لاقو كوضف ثداوحا

 ند دا ا يشتم اتش هل تألق

 احلا



 ثا

 لبق اك تكف اهوحن يئراظن تهجو نا كلاقا مل

 اناك اك تنك دقو.الا. * .ةلاح ف نوبيلا نكي م

 اناتك تيذ دق يفنأو د ىوطلا رسب حاب هنخأ

 ينيلكب تهجوتو اهيلع يرظن ترصقو اهب يركف لغتشاف
 هعفر قف يل ةليح الو هعفد ىلع ردقأ ال ام قوشلا نم يف ماقو اهلا

 ثداوح ةيثور نع اهب تلغتشإو يرئارس ترطضإو يرئامض تجاه
 0 0 انح عيبجلا قوفت امتدجو ثيح ا روتايلا

 ا اهل مون يلب بع اهإ يرقي ف اكو ًالاكو اًنطلو
 ناطو بمحلاب ميته ةراشأ نانبلاب ”يلاريشت اهتيار امارتتكو در

 07 00 2 يلقو اهتاكرح عيمج ابفارم يرصب ناكف
 رارسالا كلت نيرضاحلا نع تبكي بكل راكقالا راحب يف تقرغو
 يلون 0 أدجو اهبح نم تمثو راتسالا كلته تيشخو

 اهماوق نسحب هيلا اهتافنلاو اهسابق ةعرس الا يعار اذ ىدعسو
 00 لوقت اهناكو
 0 يفشي أجرف ىرن #* انلعل اريصن وكشت ام قوف نب

 : لإ ترظن اف بلا نيم, نواف ين ام يللا يوم نيش

 تاس يدقق ةرسح' ىلا يلف كرولا الا وح
 أمدنع يسفن 0 ذكرا ترض اهعدوأ يك موقفا يب يا

 : ينع ليمحلا اهصختت باغ

 . ىلاعت امملا بر كيبح 0 يناس ام دعب امحتاراي
 ا /



 قرار

 لاف ل لوف تراكدنر نيس ف قرط
 . سيقإونلا برض اهعرش ةيمد اي

 يسيق ىونلاو يرازم برق ني أم

 انتهقراوب تحاال دق كاياسنت يذه

 جي راونا عدلا اف تقرداب ا

 هوجو ةيل ةياورب عتمت اا 0 5 من 9 0

 7 0 نقشاعلا 0

 ا اننا يللا كفيف

 هروربم ةجتو ةأزغ نم
 ىلع 4 0 ةحورمه اهديبو الأ نينم ةدحأو تيأو امو

 كباكو انهئالت ف لما اهي ىلا اماكن بوي الح
 تناك يلا داجلاب اذاو نح اهيبوي كللذ رست انما لالا
 كرر دق ةرفسلا ع انعم

 هلع يف يقي رولا ينم م ري ربفلا فارس
 فالدخإو تاينفملاو يناوغلا نمرئاينلا يف اه اهنع تلغاشنف

 يو اهتراظن ةهجوم اهتدجوو اهيلع يرصب عقو أل نكل روصلا
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 ناسي هريغ ىأر نا دعب ةلكسالا هذه لأسي ناك نيرضاحلا

 َح بارجلا عد

 ةرملا كعب ةرملا لأ اهنا رص ةدحاو 0 ءامتلألو

 0 | ةذه لهأ ليم نم بجم نا تبا حيت
 0 0 ةنأآ تلعق عيبجما ماقف 0 برص تعمد

 1 ارق 0 0 د 0 0 ىلأ اندعف

 تيلأورو 0 ايو هلام أ

 3 راعشالا خ نادشأنتَو 2 نافكتي تنبل | عم تاكل

 ةدعاصتم تارفزلإو قارفلا رمالآ نابكاشتيو قايتشالاو دجولا
 عالعو ةصخاش نويغلاو ةددرتم سافن الأو ةردحف تاربعلاو

 ةراسيلا تح دو ةلاج انهما كلمت ةيقب ةلولاع كر
 كلذ ناكو ةبعللا تيتنا نا ىلا اذكهو لوالاك سانلا جرخن
 لؤصفلا ءانث ١ يفو ليللا 0 تاعاس عبرا يف

 نق نيرضاحمأ راصبإ رت ا -
 كلذ رركتو ةراظنلا 0 ناك ريثكلاو 00

 بيرقلاب م ١ ىراف يتراظنب مهلا رظن اهن| كللذك انا تم ا

 تيارقلاو ىالاو ردصلاو نيكل ةوثكم لا ىراو ين
 تهزنو نهيلا ترظن نا كلامتا لف ىلعالا نم اهيدهن فصن يرو
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 اريغص الفط 'ابلحم اودجو مها مث مبلل ءاضف ل١ در يف ةلنج الو

 هيلع يف ام ىلع اهأ اهوبضم ةقرو هعمو قرخ ضعب يف اقوفلم

 فدارتاهينني الو نمزلا ثداوح اهريغت ال هيلا قوشلاو بحل نم
 ةقيرع لوضال مجاستنإو مانغو مرسأب ةدشل هلها نحل ىلا

 ]ظل نيب ايصرح نسي ان ايلا اوبسنو باذعلا عاوناب اهوفوخ

 ىَح اههيعتب اينذلا هل تكرتو اهننن لغ هتمدق انعإو تاكو

 ١ هتركف ءافص ةلقو هتشيعم صيغننل اًبس نوكت ال
 "|, ةراشلا ثيارع ريعفلا|[ثيزاق ةبعللا ضخم اوه

 قشاعلا باشلا ىرتسو اهعخا اهأرت يتلا تنبلا هذهو“اهسدلاو ةَأزلاو
 مالغ ١١ يءور مالكلا ءانثا فو ةلصفم تابلقتلا هذه عيج رظنتو

 ليلق دعبو اهلهإو تنبلا عم ملكتي راجحتالا طسو نم ابتا قشاعلا

 ناناكتي هتقوشعم تا و ةريغصلا اهتنبو مالا كلصفنا

 كح :ةزاعس تيحرا م قاشعلا :ةداع لع راعشالا نادشانيو

 معالحم نم سانلا شكلا جرخم نيجرفنملا نيعا نع بعلملا :ةهج

 انلخدف هعم انأو ئزيلكنالا جرخؤو نيدلا -تناهرب لذق

 مم لاجرو ءاشن نم هيف نيعبنجع سانلا أن دجوف اريك ؛لئاويد

 تناكو كلذ ريغو ةوهقلا برشي نم منهو ناخذلا ىطاعتي نم

 ضورت يف ضعبلاو ةرماسم يف ضعبلا لاجزلاب .ةطلخخم .ءاسنلا
 نرعو يع كام الا طبعا عن اق نيوزفتك قبلنا اك لمان وخلا
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 نم: اريفك ترا تيرغلا نمو كلذ وخنو يح بيسو يزذلب



 قرح

 هل يضرت مل ايم هل كبح ناك ول هنإو لاوحالا ءاوسأ يف شيعي

 رتفد نه هجارخإو :انثاريم نم هنامرح ىلع نوممصم ةلاحمال اننال

 اممهنم تلبق نا ىلا فينعنلاو موللا نم لاخلا اهب ىهتنف انتلئاع
 عم :تلباقث ا اهنا ىتح كلذ ىلع قيثاوملا اهيلع اوذخاف اه.ليق
 ضارعالا فلكتو فسانلا عم هتبطاخ اهتداع بسح ىلع اهقوشعم
 هتكرتف ءاكبلا افك ساب كب : لو هب اهوفوخ ام ببسب هنع

 ىهتنأ امنيب تارواحم دعبو كلذ ىلع همالو هذخاف هوبأرضحو

 ضرب اجب "ضار هرمال 'داقم هنإو اهح يلسفلاب. هايل دعو نابرذلا
 قح اهفرعي باشلا نراك فورعم ربما تنب هل بطخن هب

 لايخلا نع اهدرجت الا اهيلا ليي ال ناك اطام ةرثك عمو ةفرعملا
 ةريقفلا تنبلا تلخ> فافزلا موي ناك انف لاثتمالاب دعو .هنكل

 نراكو دحا اهب رعشي نأ نود نم اهريغ سلم يف ةيفنخم رادلا

 نم ةيوأز يف ثراتسإو 0 يف تلخدف سانلا نم يظع عج كانه
 هيلع ةمزاع يشام ءازجا يس ةصرفلا رظعت تماقإو رادلا ناتسب
 ا 000 هفلخو هسورع هديبو رم دق باشلاب اذإو

 ني يف كللحأ هلتفام ناك نال كاتؤاوي كيفدو الكس

 ترم هب صلخت ام اهسضبب عضت نا قنا ىلع حن ايخالا_قح
 ضرالا ف تعقوف اهسفن اهب تبرض ةيدم تجرخإو مهلماعم ءوس
 نورضاحلأ جاهو يكحلا بلطو باشلا حاصف اهتقو نرم ةتيم

 متو رمالا ىض» نكلو .مريغو لهالا نم لزغملاب نم لك عمتجاو
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 راسا 0 هل 0 53
 تقلعتو اهب قلعتف هبلب اطامجج ذخا دقو بسن الو بسح اط سيل

 ا 2 ايندولااهلإن لان بره درللا بانلا كلك كادت

 جوزتيف دوعي نأ ىلأ هيلع هعم يف ىقبتو بح ا ىلع اهعم ىقبي نأ ىلع

 فنا و انام قيولو دوما اهخمب لع كلم انخاو اج
 ظلغاف لاف هوجوزي نأ هله لظلم باشلا داعو برخلا نمر

 ار إ اج هرعاق هيلع ملإو ههنج بابل نعي هلاسو هدلاو هيلع
 هوبأ هيلع بضغف قيثاوملاو نامالآ نم هتقوشعم نيبو هنيب عقو

 يعم بخ 2 عاعر 0 0 هليمو هلعاط نع هجورخل

 امتي ن وس طال عقر كا نأ اماريم نم
 هسفنب كلذ معي نأ دارإو كلذ قدصي ملف هيغل اهتشعب تنبلا
 00 اهوددهو بيذعتنلاب اهوفوخو ةيفخ تنبلا هلها رضحاف

 ْتتأ هنأ مربخأو 9 3 برطضت' تراصف مدصتم

 لا نيب ةشيعملا اذ نوكت كفكف دا

 هلام قيام اهنلول تع نعم ع . رم اهربيو كيغب .اهجوزي

 ببس اهلا وبنو مذلاو حدفلاو موللا اهلع اورثكاو هب هيبرتل

 هلهالو هسفنل هيلع بجي ام كرتو مهعاط نع مثدلو جورخ
 كلذب هناو هلاح ةماقتسا مدعو هاؤد هبة بسلا يف اهنأو



 ا

 رئاسو ع لحلا رئاؤد يف ةعزوم ءاوضالا نم ريثك اهرونل

 ةرع ىلا امسقتم نيجرفنملا سولجل صصخلا لحأ دجوو هقفارم
 ىلعا وه ام ىلا هب لصوتي لس رود لكبو اًضعب اهضعب ولعي راودا
 ىرخلالا ةجرذلا ىلا بابو ةرعأ د قرف يذلاو رود لك نيو هنه

 فالخو اهنيب رورملا ةلوهسل اهضعب نع ةلصفنم ككد ضرالا يفو

 ةرابع لوالا رودلاو اهضرع ردقب ةحوتفم ةريغص لاحم ككدلا

 ةريخص ةقرط اهنم دحاو لك .لصفي جرد ثالثب جردم نع
 اذه فو نييزباردلا هبشي زجاح هولعيرورفل عارذ انلث اهضرع

 1 1 مدقملا يضرالا رودلا ةي 15 ةريغص لاخم رودلا
 ةرادعأ رو نواب ولأ هن لغادلا وكت يقواا زو دلل
 نقينولا اجر ولج ةعفترم يبلرك ضرالاب ةدوجولا كلكذلا
 ككدلا .هذه دعب ىارو و ميقتسم طخ ىلع ةفوفصم اعومش ممامإو

 ةررتنم :قالع دورط نم كك فر بشلل لعوتو ايدنسال# ٠
 هبشي ام اطالخ 0 ةرثكي اراجتا ىأرو ضعب قوف اهضعب
 رطمي رظللا نآكو باحلاو همسلا عيمجلا قوفو داهولاو لابجت

 ةأرما هيفو ريغص “تيب اهيبش انأكم للا اذه - أو

 *اضفلاب لصتم للا نأ نظف نبضعب عم نيلكتي نبعم ا

 ةارع يذلا اذه نأ نظن'ال يزيلكنالا هل لاقق كللذ نم بهعنف

 انو ةييلس قايضالا قه نادال كامن هراطي فلا اذه نأ ناسا
 تح ةداجالاو نزاقثالا نم هقح يطعا ريوصتو مسر كلذ لك



 *ذ2

 هقير ةلب ناشطعلا شعني.دق

 قرشيو رينكلا ءاملاب صغيو

 ةبرعلا يف يزيلكنالا عم بكرو ماق مالا م

 اريك اخو اريك اناحدراركاذنلا لع ادجرف را ىلا اهو
 دع لوح رطل تكول ينبكتالا. هلع لاق لاجروب سقم
 ناكأ انل قفوالاف لبق نم ركاذتلا انل ذخاي 0 ماحدزالا

 اعيش نامدقتي اراصو افقوف فصلارخآ يف سانلا فلخ فق نأ

 أهنم قرفت يتلا ةقاطلا 'ىلا الصو نأ ىلا نيقباسلا فلخ ائيشف

 رتابتلا باي ىلا اراس مث اهنم عفد دعب نم نيتركذت اذخاف ركاذبللا

 اهتاهج عيمج يق ةنيزم ةىمق ىلا الصوف الخدو بجاحل اهاربظأف

 نم لحما لخاد هنع نونغتسي ام مثدنع سانلا عدوي ةعامج اهبو
 يزيلكتالا لف كلذكو وكاسلاب فرعت داو

 هأيا ماهس أم ىلع 5 ةمالع اهيلع ةقرو اذخإو نيدلا ناهربو

 رقت ا ال ل ا
 ضعب يف نهادحا اهعسلجاف تاجردلا بسحب لاح ىلع لدت

 لاخلا رظنم نيدلا ناهرب لغش دقو ىلوالا ةجردلا تاجردم

 هتاهج عيج يلا هرظن حرسي راضف هتفرخز نسحو هقثورو هلجمال
 دعو و نامتإلاو ةفارظلا نم ةياغإف ا هتنيزو كيش نبات

 طسو يف قلع دقو ةعونتم ادوسرو ةفلتخم + |روص هعبق مطس يف

 مضنإو اراهن هليل تيريصو آرإ رون | لحل تآلم ةهبظع (ايرث ) ةفبج ةبقلأ



 كارا

 ةيفخ تارماسم امهباق نيب ناكف م ةراشالا يف نكل
 نئارق نم اهب تقطنو دودخلا تانجو .:ريرضاحلا نيب اهب تف
 ينزيلكنالاب لكلا دح غلب دق نيدلا ناهرب ناكو دوهشلا لاخلا

 نزاسللاب ةراتو ةينرعلاب ةران.اجاوخلا "مم. كه .ناكف هلم
 اجاوخلا عم لكنت تناك نيتغللا نيتاه ةاتنلا ٍلعت مل امو يزيلكتالا

 نيدلا ناهرب نع لاوسلا اهمالك بلاغ ناكف ةيواسنرفلا ةغللاب
 كلذ ىري نيدلا ناهرب ناكو كلذ هبشأ امو هرعو هلهإو هدلبو
 تكلمو هدإوف تألم اهنال اهعم ركتيل اهتغل ةفرعم ىنقيو هظح و
 ةرات ناك 'افإو البخت البل ءافخا هنكل كلذ يزيلكنالا مفو هدايق

 نيدلا نراهرب 7 لوقي |“ أهل مجرتي ةراتو لوقت ام هل مجري

 نركأ اهقراني ال نأ ىنميو اهئاشو اهتافص نسل هتيلكب اهجوتم
 لدنعت اهضوهن دنع تناكف ماقو تماقف ماعطلا تقو ىضقتنا

 ليف ابب ينحل اهناكل يو
 لدنصمو كسسممو رينعمو # رفصعمو رفعزم نريي سيئو
 يلمتو يدعقا اهفداور تلاق + يضمااط بابشلا لاق نأ ءافيه

 اهتارف نم هبلق يفو هنيع نع تباغ ىتح هرصب ابعبتي لاز اف
 3 نم لوغ ىدنق|و مالا اذه .ءانعل لع ليات هكل رج
 ربصلا ىلأ اليبس

 ةعاسب ءاقللا .رم تعنق و

 قرطت ماودلل ل نكي مل ذأ
© 



 0 و

' 0 

 زيغ 8 3 كو 1 0 0 رورو 9

 جاتتمالا عم انمايا ٍدعنالو يتب يف تقولا رضاح عطقو متع

 هئانث ىلع يزيلكتالا هركشف ٠ روبحلاو دوعسلا علا مو رورددلا

 ينأ هل لاقو ةفبطل ةبلع جرخإو ماق مث هئافد نسج ىلع ىنثأو
 ايلبقتف ةرهاقلا ند اتجورخ تقو نم ةيدهلا هذه كل تددعا دق

 مو [ارورسم اركاش نيدلا .نزاهرب هنم اهلبقف ارورس يفدزن ينم
 نط ةقالعو - فونوظ :ةلل“ ةنيوظ ةعال“ ايننييف ءافاخ :ةيلعلا
 ابغتقالع ربظأو هبيج يف ةعاسلا نيدلا ناهرب عضوف بهذلا
 يزيلكبالا هذخا مث هعيز تقو هقليخ تليكف ةداعلا ىلع ةيبهذلا
 :نراهربل قبس دقو هّنازاب هسلجلاو ماعطلا لحب 4بب لخدو هذي ند

 عيببج .اقراع ناكف [رارم ةماغلا ةرفسلا ىلع ماعطلا لوانت نيدلا
 . لاكلاو ةفاطللا ةياغ عم ةنيكسلاو ةكوشل اب لكاف ةداتعملا موسرلا
 4 |اهاسك دق لامحلا ةعراب ةكدرفا ماتف هبنانج ىلا ناكو .ةلوهسب
 ميخرلا امالكب 3 يفشت لاجرلا هب .نتنت ام لالدلإو
 نيتجولا ؛ارج نيعلا ١ ةليمع تظعلا ةحف .فوطلا
 بهذ اهباش دق ةضفامأك ع 325 اهنلبقسا اذا اهيف ةضيب

 عماجم ىلع تلونسإو هبلب تذخاو نيدلا ن 5 رب اهلا لاف
 دقوتي داكي ءايحلا نم 000 ناكف هبلق
 اك 0 نأو 0 | ناسرب .قواباتوغ ثناك. يف .كللذكو



 فكرذ)

 ماتا اهبحتال ةلخ وا ههركت ارما كِبِحاَص نم ثيأر اذإ
 نم ءاربأو هقبأو هتروعرتسإو هتلكو اد نكلو هدو مرصت الو هلبح

 رموي لف ( نولممت ام ءيرب يفأ ا هلع

 0 هذه لاماب هظعي راص اذكهو مهلع نم ةءأربل اب رمااذ |ر معطق
 ىلا اهوعدي رم دافلا | رضح ىتح محلا يلآل هيلع رشنيو ةعفانلا

 قرلل "ضقت هسفنل 5 جازملا ف فارخخاي: 2 ملا ..زدعاف ماعطلا

 يزيلكنالا ىلا بهذي نا نيدلا ن 0 رمإو تابرملاو نوعيزلاو

 يزيلكتالا هارالف.لعفف رتايتلا ىلا م .ةرفسلا , ىلا هعم هجوتي

 امسجو ةيشلو .اقرظو انطل دادرا دق ءأرو ةنئيهو هلكش ميعا

 *اضعالأ بسانتم رظنملا نسح 0 نيدلا ناهرب ناكو

 نوللا "ي مق نبعلا عدا دخل دنقلا لدتعم لئاغلا ولح

 قبح روباو ةماهلا ضايب هيدخ د 00 دق نيبجاحلا نورقم

 ينب ايانب له لاقو يزيلكتالا هب حرفف ةماقلا لادنعا هلئامش

 هع هلأست تنكام لكن ع ينلسو كدلإو لحم ميلا ينلحأو

 لعفت .م ناف هعم نوكت ا يعم نكو هديرت ارم . | ينع مثكت الو
 . اركشو ةعاطو اعمن لاقف كبدا يف ًاللخو كبح يف ًاصقن ناك

 كلل انبحو عطقتم ريغ كل انركشف اهيصحت ال اًتنم انتيلوأ دقق هلل

 اذ نامزلا هجو يف مجمصا دقوال فيك عبطنم انبولق يف

 يأ ال انرهد تانسح نم ةنسح متكف ادرو هدخ يف متيسمإو

 تناكو رورسلا علاوط مي اذ تعلط دفو انردص نم مايالا ورب



 ظ
ْ 

 ظ

 ا
 ا

 ١

 ا

 فرن

 هنخ كيلعمأ, .ةرياسو ا انيحاض عم ترس اذإو كباكو.
 . نع ًالضف ويغ ايلهأ نم سبل ةبرغ راد يف اناف هبلق بذدجإو

 نا بجوتسي ام ةلماعملا نسحو. ةلماجلا نم انل ىدبا دق هنوك

 كل قبسي ْ/ لح ىلا هعم يضمت كنأ لعت ت تنأو هيف هيراجت

 ا لبعي امل زظناف ةفرعم هلاوحاب الو ةداع هلثب
 كيلا موللا هجوتو كيبلع داقتالا بجو ايف 0

 ةدرتب هيل رظناف *يث ىلأ ترظن اذأو ةنيكسلإو راقولا لمعتس

 قلاخو بدأو فطلب هنع لأساف « ءيثارم ل 7

 اب نكل كبعص نم ءاضرا يف كعسو لذبإو نسح قلخي سانلا
 ذعلا لبقإو ةرثعلا لقاو ةوفملا نع زواجتو كبر طفح ال
 00 0 كباحكا كبح

 'دسي يذلا لاق كيلا نح اوخا يأ مضعب لس دقف .

 بيعال ن الا يجازي ال نين 5 0

 هسفن ىلع هراثثاب الا هقيدص نم ضري مل نمو هقيدص لق هيف
 هت رثك ويفي عاض بنذ لك ةلظ باغ نمو هطخمس ماد

 ناهس رمالا# لك ةئلعا تيكاءافأ

 هبتاعت ال يذلا قلت 0

 ىذالا ىعار رازمبرشت متنا إو
 انااا للا يان تعط



 ب دلل

 ث

 لاق لاو لاح ا هيضني امو كلذل 0 | لذ خاوت الف

 ليجتإو ةفاظنلا هيف بلظيف عماتخ لم رت ءايذلا نا كلي خيال

 ىلع قافنالا سبلملا يف ججرفالا لاجر ةداعو نبل ئاس يف اديك
 آف نؤللا يخت فلدخت ىق نمسالف مث وأنس امأو ةدحأو ةعيه

 قاعي راضق الصفنا مث كلذ ىرتسو ةرحه ةيفكلا يف تناك

 ركفت اهف هل لاقف كللخ هتم .دلإو ظحلو ىسبلي ايف درتي. نيدلا
 .نسبالملا يق ليها كنرفالأ ةداغ نه نأ يزيلكن الا ركذ سف لاق :

 سبلم نسخا كقؤدنص يف امرتخا هل لاقف هسبلا امف ركتفا اناف

 قبلا كلب كلذف ٠ كندنو كدلب لها يرب كتئيك ةي رهظنل

 بذجو كيلع لديو مهيب نم كيم وهو قاور ةدايز كل هيفو

 ازرظ كنلحل بدالا ل نا كنزي اناو كيلا معولقو مهيعا

 كليرتختو ةلح قوق ةلح ىكتف اًررحو انصح كتي راقولاو
 كبل يف يلاغحلاو كلبشنج بابا نه ردح ةليااو رغاصألا
 ةحئارلا يكزلا رهاطلا بفنيظنلا اهيظغاو سبالملا نسحاف
 رماقف بحت .ام اهنم رثخاف ةقئال الك ةديدج لدب عبرأ كيرنغو

 ناظففو هنين ةبج اهيف اذاف اه ةرض جرخإو هتزبح لخدو

 ةملعم ءاضيب ةماعو سابلو 1 ضيبا نوبزو ملقم يقاش

 اهسبلف كوبحم ١ سلبارط زيزح مازحو ير غم شور طو رفصا 1

 ىلا هوت م11 فيس رظنو .ةيزامج ةيدعاط شرإوأ هاب هلصإو
 اقوا ةبايس انا كش يردن طف افشل هت كي اظل



 دسسس. هس بسسس ةومس كشتتنا ي توهيب هس يسسس ربس يي

 م ب مم

 تا ب د م 7 7 يت وو

 ل سس
 بج اج

 سس
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 تالالل هذ هذه 0 كللذ هت رطكلا لك ع اهلعتإ ذأ ١

 اكل .ثيلا دقو رظنلا دعاستو دمعبلا برق تاز اراظنلاب ةفوررمملا

 ىلع ءاركشف ناسنا لك رصب ةرق بسح ىلع نيتراظنلا نيتاهب
 ١ يطع لاقل نيج جرة والطلاب بلك ناهرب حرفو كللذ
 خرط وتل 0 0 روف ةنيدلا ىل !ةرات للا كلييابش نم

 ىريف بكارملاو انيل ةراتؤ هيمدق تحت مع 00

 تاب ممن 6 ةعاضبلا ١ نم 0 أمو مهتسيالم 000

 2 ل رطب كلا ىنوي ال ناك هنال برغتسي و بهعتف هيدي

 لدانص هيف هل جولي رجلا ىلا. اهبرظن اذا ناكو رظنلا نعبلاولو
 رظن اذاف كمسلا نم هؤداطصا ام اهيف ىري نيدايصلل قراوزو

 هل يدها ءيش لجأ هدنع تنناكف كيش كللذ نم زي ال: اهعونب

 بففوقولا لواحيو اهببكرت يف لماعيو اهبلقي راصو هيلا قف بحإو
 . اهناش يف ازيحتم كرا لافق كلذ هنم ا

 00 دلال نك لاطايبم معا: نأ ديرا من لاق
 ابحت باعلالا ةروص يل اهب رظنتف رئايتلا يف اطاعتسا ةدئاف

 نيجرفحلا ىلا اهب ترظن تش نإو نيبعاللا سبالم ىلا رظنتو
 لاا اهدئاوف يقابو امهيتيفيك كلل فصا هللا ءاش نأ دغ فو

 ورع نجح ةريغلس دبس اق ناسناللا نكي قمر نيدللا لاف
 قاف + يكنرفالا رابدعالاب ةيئاث ةعاضلا ةقوكت قييح نسنثلا

 مسالم ٌٍِي اكسو مسلم يق ةداغ موق لب نأ نيدلا -ناهرب
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 .. مت مولا ناطلس ناك ناذعبو ةيلكلاب ةلوهجم وأ ةركنم تناك وا

 مرئاضب نع لهجلا رتس فشكتيو مهاقر هتقبر نم صلخت مهلع
 مايالا ثداوح يف نورظنيف مراصبا نع ةلفغلا باج عفتريف
 مدقلإو ةراقثلإو ةداعسلا بابسا ل ودبتف ةيضالل مال 4

 كلذ لصا ىلع نوفنيو ةراعلاو بارختاو لذلاوزعلاو رخ
 نوعسيو رضي أم نوكرتيو عفني أم نوذخأيف يي ا

 نوظحيث مرثا نوفتقيو ةداعسلاو ريخلاب ممايا يف أوزاف نه يعس
 تارسملاو معنلاب نوزوفيو تاربملاو تاريخاب

 لعلا ءام ١ ليسي ةمالا دارفا نيب ةدتم ةانق رئاينلا نأكق

 لاهجما ىلا صاوختاو ءاهلعلا نمو ىندالا ىلا ىلعالا نم ةفرعملاو
 عنو 8 طبا اورلا ىوقتو ةيننانلا قئالعلا دادزتف ماوعلاو

 تاعدتلا ليحل رك ةنالا هذينؤنابلا ناكاكاف 00
 . اهليكأو ةدئاف اهظعإو اهلج

 نع هيف رخل .انالك نيت ضرعملا اذه يف مالكلا مكيبح

 ًاضعب هضعب رحب مالكلأو نو ثيدحلا لكلا يفو ضرغلا
 نييده كل ترضحتساف رئاينلا ىلا ًاعيجج هجؤونت اننا ثتننظ تنكو

 هنا مث نيدلا ناهربل ةينانلإو .ذاتسالا انديسل اهادحا هيف امهب عفتتي
 .ةيناثلإو نيدلا لع نيشلل اهاذحا ىطعا نيتبلع هقودنص نم جرخا
 . *ايشالا قيقحت يف رظنلا ةدعاسم ىلا جانحي هنا لاقو نيدلا ناهربل

 فاشكتإلا ةمات ريغ نروكت اهمال تارئاينلا يف اصوضخ ةذبعبلا
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 --- 0 0 ءرقنلا ىلا انرظن
 ..ةجرلا انذخاتو مولع ةقفشلإو ةفأرلاب *يلتتو مهلا انبولق بذجت
 هدام دلتا كح ون دعاإول لضم ةدتو ةقشم لقال ةقرلأو

 ءافعضل ا ةدعاسمو ءارقفلا ةاسأومو نابل له هةدرلا انعابط نم كمت ١

 كب ةعرلاو 0 ربا لذبو فوململا ةثاغاو رطضملا ةناعأو

 ةرئاد عيسوت قرتاينلا ريث أت نزكذ ام لقاب سيلو فاصنالإو لدعلا
 ةضادلا اورغلا باكا ناخ ةيركنلا لاعالاو :ةيرشنلا تابولعملا
 هناديم يف 0 هرامضم ُِق نوقباسني ةقئارلا ناهذالاو

 نساحم نم مراثا اجت نورهاظتيو مراكفا جانت نورخافتي

 زمام يلو ةريغلا ران مه مهف بدنف رعشلا فئاطاورثنلا

 ةياغ عالطالا ةرئاد عسنلو رطل ليستو ناهذالا دقوتثو
 ةيرهجإو ةيرسلا لاوحالاو ةيرشبلا لاعالا عيمج طيح عاسنالا

 اليزنت "تح ةريبك الو ةريغص رداغت 1 ةريتتج الو ةوطع رذت الف

 كليب باقل ند طعربكرااهبلاق يف اهنيضو ايل اهلتولاطزت
 7-5 معلا بلط يف داهنجالا ثعاوب نم كلذ نك

 لاخلا ملاع نم *يل راربإو سسبللا ةلآزاو ايافخما رابظإو قئاقحنا
 ليلا ضارب هداتكو كاردالا لالخ هكرشم جن نما لا عألا
 نوريو مهرئاض رينتستو مرئاصب 2 و سانلا ناهذأ فن هلماكو

 ل اهخلاو ميلا ماع يف تناك ؟رورل ةدهاشملاو نابعلا ذبح يف
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 ةازهعو ةكوحضا سانلا فيي ملعف وبل اوجصي ىتح قرحتو

 لذلاو ةعيضفلاو يزخملا نم هنوقليام 0 ىهتنأ أبرو ةبرخ#و

 نم ةمالآ ضلخت | اوعجريو هلل اوبوتيو |وعدتري 9 ىلأ ةناجلاو
 مركمو هديك "ويسو هورس

 3 معافصو قلخبا لاوحاب در نا اكو

 تخل نسحو هسحنو علاطلا دعس ليثيس اضيا لغتشي مهايتو

 نوكي ام ىلع دلجتلاو ربصلل اندشريف 0 0 0 هتوسو

 تخبلا نسح نم هلباقم ىلع ركشللو ظح هوس نم
 مالبلا ..ةةزانعألاب هع قناع عع 0 ا يصل
 ءيش نع اًببسم نوكي ال وأ هلع لعو هلريبدت نع اببسن نوكي
 وه يناثلاو هيلع دبحيوأ مذيو هيلا بسسي لوالاف .كلذ نم
 اذهو رهفلإو علاطلاو تخلل ةماعلا فواعتم فيس بي يذلا
 مول الو زكش الو جدم الو مذ هيف ةيلع هبي الف يش. هيف هل سبل
 غي دل رهدلا تايكنو تذحلا .تابرض يتلنل دادعتمالا انمزليف

 رج نود نم اسهلع ربصلاو امل دلجتلا ىلع اندعاسي ام انبفنأ
 رابطخالاو ةيرهدلا لاوهالا عاونا انلروصي رتاينلاو .عزج الو
 ال عردتتو اوه دعتسنو اهيلع ذاتءنف .ةيرشبلا ةيعمبجل ةمزالمل
 نم انيقي تابثلإو ربصلا نم نصح يق نوكن ىح دلجتلا عوردب
 أآنيو# ل عزج او عورلاو 7 ةضرع نوكن الو اهاولطس

 ليرجخت الو خالو لكت ال نأ يلع امو ةردلاو نر
6 



 كلك

 ل ابقتسالا

 لاجرلا نم نابشل | لوقت يف مظعربنأت ةلف لاح لك ىلعو
 0-2 نوزرحب * رومالا قث ةئافقحح ن نع مل فشكيف ءاسنلاو

 نع .تنيكلا ملئتاضف لقاو.روزرعلا .يواهنو ىلا كاش

 1 هريقتت وهو نساحلاو لئاضنلا نم اهزييتو يواسملاو

 ه«جوت ىلع ةلاحم ال انلمحي اهيرشتو :ةينالل هبيظعتو اهنيبزتو
 نع أتترفن دايدزأو انضارعأو حودملا ن ٍ ىل انليم دايقرإو 0 النا

 مرتو انمه قرط مدلل انتامولعم ةرئاد عسنتف مومذملا ءىسلا

 نع زيتتف ةحيجم | اهتائيهو ةبقيقحلا اه كا 00 يف رومالأ
 اهانف رع انساوح تدك تعق و ىئمن 5 أه دريغل لست الو اهدادضأ

 عفدو عفانملا ليصحت' رظنل اب انل اح قفاوي ام ذخانف اهباحصأ انفرعو

 ىلع ناسللاب مهرادن وأ نيدشالاو ابعشالا نع دعابتنو راضللا

 ةلماعملا .:نسح نيحلاصلاو لضافالا ند ترفق اجا ردك
 ش نيمامل او هيرو ايكلاو نيقفانلا اضي 2 فرعنو ةلماجلاو لاو

 مركمو معادخ تايفيكو مليح قرطو نيعداخملاو نينئاختإو

 مايحو مهشغ انيلع جوري الو ملعفو ملاح انرغي الف مهنهادمو
 مسري رتايتلا و نيس ملاعفأ نم كيعتل لب

 كوىضنت مهرئأرس ارس ةئيهو هرئامخ ةروص ميس ىلعو مهوجو يف ادل

 مهلع دولبنو 2 لايخ ةوقب لاطبنو مركب زو معاد نم

 مهوجو دوستف داتثالا رانو ةفرعملاو معلا رون ميطايش ىلعو
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 امي ةروضصلا, هذهب ةيرشبلا ةيعمجملا ليبكت ىلع اهل اًئيعم ضرغلا
 ظ تلا يهب الب عانس وع

 ةرتغ نوت أب ضنخا دق ىربك ةيزم ركذ ام ريغ رئابتللو
 ءاضتسي ةءابضمو ةيرسلا لاوتخالا عيب ةيلع ةسردم هنأ وهو

 ىتخ ةنماكلا ايافخما عيج هب تلي حاتنمو ةنطابلا لاوحالا يف هب

 ودتنف نتوطلا ثيداخإو نونظلا ماهوأو رئازسلا تارطخ ريظت
 ةغرغم اهروتسمو اهيفخ ىلع سانلا غلطيو اهروتس لالخ نم

 اطزانم ةلزم اهعضإوم يف ةعوضوم اهبلاوق يف
 نم لقا الف نيرضاخحا عيمج بيذهت هنم لصخي مل ناف

 رارعشالاو جيردتلا ع مخم دارفا ضعب يف رثؤي ةرم لك يف هنوك

 نقولا را يدا نال بنج لاقل كنز
 ممراكفا هبت ال رتايتلا رضحب نم ارينك ىرت انا لبق ناف مللاوحا

 ةنوري أب مساوح لغتشت لب مهسوفن بيذجتو مثروما نيسحت ىلأ

 نأ مل ا ممسوفت رثأتل نأ ريغ نم ةرهاظلا رظانملا نم
 كللذ نراك برت ب ملاعفا :يتواسمو مج دانس نع زو
 نم نكمتل طئانو ضعب مهسابتقإو رشلا يف مذايدزال اًبجوم
 دابعلا رارضأو داسفلا

 مل نمو لكلل ال ضعبلل نوكي افاف كلذ ناك نا انلق
 .ةرق نم عجري ل نمو اهريغ نم رثأي نأ دب الف ةروص نف رثأتي
 يف يدتهي نأ دب ال لاحا يف دي ل نمو نيترم نف عجزي أيرف
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 نم ةلصاح اهلك تسيل مالا بئاصم نا ةي كشال من

 صقتو لقعلا للخ نع ًاشني اهنمر ينك لب ظفقر :ابكلا او يواسملا

 نمو رضي امي وأ جفني ال اه سفنلا قلعتو ريبدتلا ءوسو كلاردالا

 اياراعلم 1 نم اهب لح امو ةما لك لاح يف لبأت
 اهب تدوا يتلا بابسالا ٍمظعم نأ ملع اهتئاقحو اهبابسأ يف رظنو

 .يرزرررالا كوع ةيسانو ريدملا لوم اهنا عيل عضو
 لهجملا نع .لصاحلا

 ابل دن نا لق كلاذلو

 ددع نيب نراقي نمو اهتروص انلوهت وأ اهلصأ انمهي .ةثداح
 مخل .نم ددع نيبو مالا نم ةما نم ئارجلاو رئابكلا باكا

 ةبح نيب نراقي نك ناك اهنم نونجلا و ١ لوهذلا وأ فرخ

 اهلك سانلا ىرت كنا بيرغلا نمو ةريبك ةرفصو ةريسغص لمر

 هنسلإو شيطلا لها ددع مييف داز نودفلإو مدقتلا هي /وداز
 ماوه ةفاش لاصئتسإو. مهاد ةاوادم يف عجن الف نونو

 بايث مسابلا الأ متنورخ بايث نم مديرجتو مروورتت نع مهثرو

 . [وقيفيل ةناهالا ضرعم يف مضرعو ةيرخعلا 5 مهيد.أتو لزهلا
 ال ذأ مترضم نم قلخلا صلختلو مةدقر نم | يجو مجلفغ 2

 ةيرخمل إو لزطلا ناديم يف هضرع نم دشأ ناسنالا ىلع ةبوتع
 ةينيدلا نيناوقل لو ةريعو الثمو ةكوحضا سايل هلهجو

 اذمل يدا بش راسل ١ راك لع دلل انهن [هديال ةيويئدلا



 فيادلا /

 ةرقل و ةنابملاو لا وا ةمعدلو ةماركلاو نسحلا بايث نم اهب قيلي
 ءاربكلاو نيريجتملا ءايقشالاو نيربكملا ءاظعلا ةلا> يئارلا ىريب ىتح

 فورص مه تفرصتو يلايللا تاثداح 6# تبل فك نيروهتلا

 امو رهقلا ل

 مهتلزغتسن فيكو مللوحا دسافمو ملاعفا *يواسم مهثروا يذلا

 0 ةخذابلا متعفر نع متطحو ةفعاشلا مهتجرد نع
 نيروهتم مثرهق دعبو نيفعضتسم موق دعب اوصاف ةرهاقلا معردق

 ةنسحلا لاعفالإو هفيرشلا راكفالإو ةيلاعلا مهلا باعصا ىريو

 جرد أو دس قرط لا وسرت فيك تسلا لاحالاو
 رخفلا ةورذ 1 فرشلا ةوهص اوبكرو زعلا

 مهلا ةكلم ينوقيو لقعلا ةرئاد عسوي كلذ لك نا مرجال

 را نسبت كرااوعال عرفا يرام لل طل
 ةكلذب'و ةيرقبلا يارا < لف لعمال ماع اللا

 ةأذاكلا نع ولخيو سانلا تايس نم ريثك اهعبوقع نم صلخي
 0 0 نارتاينلا ناش نمو مهانسح نم ريثك
 رشلا نع نقي هناغلأ كلس يف هوظنيو هباب ف هلخ ديف

 هي هوني و ربخما لضف ربظيو هبابرأ سوفن هنع 1ك هم شو

 0 ةلاحلا ا 8 را

 0 تافضب للا
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 مهلظو ماو دعو ميغبب مامزأ ةيهأدو ممأيأ اوناك ن ريذلا
 يف ثرجيو 00 00

 مديل نيرضاحلا رصعلا - نم اص

 هلل عني فيكو نيغاطلا ءاظملا ةيلظع لوزت فيك مراصإاب
 ل مريع اولضإول اولطخ نينفلا...نيغابلا ةيابجلاب هلالج لج
 ىدرلا ا مع نم |وعقوأو ع ىدطإو دشرلا كلاسم
 ظل نم هظح نيرضاحا نو نجاو. لك كلذ نمدخايف

 ة أ ردق ىلع ةربعلاو

 ربلإو ريخلا ةيغر كرتون وتو رشا ةهش سانلا
 ىري نيح هلصافم برطضتو هيلق فجري ال يذلا اذ نم

 كرمت ال بلقو رثأتل ال سفن يإو لتفلا دنع سذنلا لتاق لعف
 ىلع لوصحلل دلاولإو دلولا لتاق هتتياعم دنعر عشقي ال دلجو

 لدا ةياير دقخ كربش الهه ريق دست او سارا لحب
 هزفتسي ال لفع يأو هلامو هحورب هريغ يدفي سانلا نم ميرك
 ليغافالا در ةزهاشم دنع هلي كتم لك يهلهإ ل ضنلا نح

 نم هلهإو 0 2 ملايعو ملامو معايح نم لاجرلا نم

 درهما ةربابجلا ربقو 0 ءارعالا ةوظس

 ديلا اسر دف اهردأ سال لي قا ١
 وه هناف اهتوق اهبطعيو اهتقيقح فشكي ام رتاينلا ريغ اطل سيلو

 ام اهرسكيو اهيتح اهفويو اليزنم اطزنيو اهعضوم اهعضي يذلا



 تي ل ا نورد

 هاذ

 ماكحالأو ةعوضوملا نيناوفل 0 موقع ف لعفو سانلا

 لها نم لاملاو ةورثلا ب نم ارينك ىرت كلذلو ةعورشملا

 بلاغ ام ىلا ماكحاو ةاضعلا 0 نروليبتس غيزلاو يغبلا

 هعرإوتب معرغيو هعداورب رتايتل | معدريف نونأق املاو عرشلا تايضيقم

 نلختا نم رويل او ىتسفلا لهإو نيدرقملا يلع هدي عضي هنأف

 كنضلا ةكح ناديم كيس .نيعالا ىلع مضرعيو هدوبق ف ملبكيو

 ةرضبتو ,نيربتعملا ةربع ملعحيو داهشالا سور ىلع معضفملو

 ضيا يوسي لب رضاحلا تقولا ىلع همكح رصنتي ال مث نيرصبتلل
 نم مهم :جرختسسلو ةيضاملا مالا خيراوت يف لوبي رباغلا ٌثرمزلا ىل
 هلاجر نم لجر ملكيو مولع ذوخسف نمج و جف لعب ورك
 اوناك يبلا متائيبب ميمو مثروص ةي مثزربيو مهسالم مودكي

 نم اورشن ماك ىتح اهب نوركذي اون 30 0 اهلع

 رت ل ناوا لبق مثروبق

 ممذم رش لع وأ حودمم ريخ لعف نم مهز يف هيلع |وناك ام
 نوكيف اهرانشو اهراع دلخي :ةرعم وا اهراخت إو اهراثا ىقبت ةمركمو
 نسحو اهبيدات :م -نسفلا ةيرت لع تعاليبلا ظعأ وم كلذ

 اهيبذج
 نم عونو وونالا نوم ردا ىلع رصتتيالريايبلا نأ ايسال

 عيمج ىلع ذوحتسل لب .سانلا نرم ةصوصخم ةقئاطو لاعفالا

 نودرغملا ةربابجما .هتضبق نم جوخ الف سانلا سانجا لكو رومالا
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 ىلع همتاغإو اه هذين أثو ةنايدلل رتايثلا ةعدخ ةلمج نف اذهف

 اهدضانم

 باقعلاو باونلو رانلإو ةنجلا ةروض ملل نب 7 38
 فيكو ةوري مل ام نورروصي تيكو كلذ نم ايش اورب ملو
 : ثلا ةدصي

 راع ال لاخلا دينو. لغم كلف نووي اهل يريلكتالا لاف
 نم ةلايدلا بفكر ياذبو ةسداللا نسكلا ف كرو اه كسخ لغو

 هتروص نم مولعلا ءيشلل اًجارخإو ناهنالل ايرث فاضوالا
 ةيدوخولا ةروضلا ىلا ةينهذلا

 نم اندتع ام ناف روضلا هذهب انل ةجاحال. نيخ ةغشلا لاف
 اصوصخ ليئاهلاو روصلا هذه نع انينغي ةرخالا لاوحاب نيقيلا
 ةاكاخم ىلا لصي نا نكمي ال هعسوو يمدالا دج نأ لعن نحن

 نا نكي ال لب لاوهالاو لاوحالا نم رخال مويلا يف نوكي ام
 ”ىوملا الي لف هيقدزاولا فضولا هيلا تلمع كل كعب
 رضنلاك ررشب يزن اهنا اانلا ةفص فيت فلست: لزق ولم ليغ او
 يزلكتالا لاقف ٠ تريذكلا رفق موي ليو رفض تاللايخ هناك

 هاوس كلذ يف سانلا لك سن
 بيذهتو سوفنلا بيدأت يقرتاينلاف ليصفتلاو ةلهخملا ىلعو

 مظع لخدم ةمالا ةينزتو قالخالا
 دع ةبظع نق هل راندلاو مثردلا ناطلس نا للعت تنإو
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 ليف دهاشملا سوسحما زيح ىلا ليختلا ةوق نم اهجرخيو .نايعلل
 ترم حست 0 0 ةلئاه ةروص غب ًالثم رانلا يئارلل

 او السالسو اه نم, كللذ ريغ ىلآ رشننم 7

 8 0 ىراو 0 اهتاقآ ٌاظعو اهمارشحو اهيعافأو
 باقعلاو ميلالا ب باذعلا عاونا نوساقيو اهيعافأ مشينتو أهر ان مهفت

 هرظنم لول برطضتو ةيسافلا دابكالا هتيؤرل قرت ام ديدشلا
 غن لاوهالإ كلت: فاضرا ارقد نم كنط اف ةكابلا هولا
 اهلا كلت ىلعرتابتلا يف اهأر رم هعذ يف ير ةئايدلا بتك
 7 ا ينلا نأ معي وهو عيظنلا رظنملاو ةركلا
 قحلا لاعفا ةاهاضم نكي ال هنا نم هفرعي امل رمإو شدإو رطخإو
 ىلعو بيرقتلا هجوب ألا نيعلل اهلينو قلخلا لاعفاب هلالج لج
 ىلا هل ةدهاشملا ةروصلا كلت نم هنهذ لقتنأ اذاف ناكمالا ردق

 لوملا نم اه اهب هسفن يف اهروصتو هنليخم ف ةعوبطملا ةئيلل كلت
 نكمتو هدلج رعشقيو هبلق قري الفأ مسجلا بطخمإو مظعلا
 هبابسأو هتابجوم نع دعاس نأ ىلع هلمحي اب هنم باذعلا فوخ

 لان ىأر اذا :كلذكو رورشلاو روبن او: ناو دعلاو مظلا نم

 روصقلاورامالاو راهزالاو راجتالاو راهنالا نم اهيف نوكي أب ةنجيا

 كيتو هتيغر كرجت الفا تايبعشملاو تاذلتسملا رئاسو رايدلاو
 ناو ريخلا لعف نم ميعلا اذهل هبرقي ام ىلع هلبحي اهب اهيل هنشن
 'ء اولا

ٍ 
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 احر رص وري اعل ةيلكلاب كلذ نع
 داري امف لمعتست تال 1ك اهوذختب و تاذلتسم أو تاوهنلا كلت ىلع

 يف اهوغرنيو لقعلاو عرشلا يف ةدومحملا ةعفانلا رومالا نم

 زتايتلا نم ندحا |ودحي لف ةداعسلاو زوفلا بابسأ نم هبريصت
 تاذللإو ضارغالل هتتفاوم عم هناف دصقملا اذه ىلا لوصولل

 لايحلا تافصو لئامتلا نسحب 5 سفنلا * يع تاوبشل او

 *يدرو قالخالا ممذ نع دعابنلإو اهيف نكملإو اهنم رافكتسالاو
 ىهتو ريخاب رمات يلا ةعيرشلل مداخلاك ةلاحلا هذهب وهف عابطلا

 ظ 0

 ا ملا و 00 7 0

 هيلا وعدت امف ابغرم هانركذ اك ةعيرشلل 0 ناك اذاف

 نم لب يفالملا ظعا نم كلذب ناك هنع ىهنت اع ارفنم هب رماتو
 د 0 ءاننعالاب اهالواو رومالا مثأ

 ةعيرشلا رمأ نولنتم افأ نق اريثك نأ لعن تنإو

 لاومالا قم ايف 00 00 اًقوخ اهماكحا نوعبتيو
 لاؤهالا هذهف باذعلاو راتلاو:باسحل إو لاوسلاو ةفيخلا رومالاو

 أهو رن( نإ او معالبخم ع ةعبطنم ماهذا يف ةروصنم فواخن|و

 نم ةريثات نكميو ماهذا يف كلذ يوقي ام ظعأ نمو لعنلاب

 ا ا دي رتايتلا اذه مهولق
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 ةنسحلا رظانملاو ةفلدخلا يثارما في رظانلا حيرستب رطاخلا جيورتو
 ليي نآسنالا ناف ةرياغملا عاضوالاو ةعوننلا لاكشالاو .ةفيطللا

 فظل فرطسملاو ءابقلا ننوه د لالا هلع
 ةيلقعلار ومالا فركفنلاب هلاغتشا لاظ اذإ ناسنالا نأ مولعمو اهنم
 تلكو هت تفعضو هتوق ثرتف ةيندبلا ةقاشلا لاعالا يف هكامعإو

 جيرتسي اغير هتاقوا ضعب غب كلذ نع ىلفتي نأ جادجن هتركف
 هدجو هدك راهنلا قي لاط اذاف هتوف هيلا عجارتلو هطاشن مجيو

 هيلعتاي مل ةينهذلا لاغشالاو ةيندبلا لاعالا يف.هكامءإو هدهجو
 ىلا نينم اذاق_ ةيعذ رتفو هسا حلتو هيدي ناك دقو الا ليل

 اع هنهذ لوحت هب هعمس امو هاري اهب كفو هرصب لغتشإو رتايتلا
 لاكش نم هيلع دياب يرعب كطيو هيف ناك
 ةنسحلا روصلا نم أري 5 هسفن تباطو ةفلدخملا عاضوالاو ةعونبملا

 داع ةندبلاو ةينهذلا هلاعا ىلا هدغ يف داع اذاف ةليوجما رظاملاو

 ! ةرفوتم ةمثو ةلبقم سفنو ديدج طاشنب

 هسفنو رظانملا كلت نم هقوري ايف هفرط حيرست ”انثا يفوه مث
 دئاوفلا نم ارينا دنع تاذكا هلاو تائيللا كلت نم اهتاذلتيسم يف

 ةذل لاوحالا نم رتاينلا يف ا نوكيف ةيضرملا قالخالإو ةينلعلا
 الغ لع ينلارنلا مانع لااا لطب للااما ١
 سوفنلا نإ اخر مهاف رتاينلا ذاختا يلع مغالبنو ماكحلإ او كولملا
 اديه هان يسب يمل 20 ذللا ىلا 5 عبطلاب



 1 مدح

 تلا نأو لاكلاو بدالاب لخي ام لاقي الو لعفي الو ةينتس
 تداوم * رم ةقداح تفضو لا تازابعلا ضع يف ةروزنفلا
 ةيانكب اهنع ريبعتلاو اهئافلا يف بعاللا وا فيلا ديا
 نرم ةثداحل اب فراغلا ظقيملا قذاخلا ايلا رعشي ال ةفيطل

 ظ لاوخالا
 00 امأو

 دارا نوكي دقو اه .راركت داق و اهراكذت داري يمس

 كم كلذ ريغ ىلا شانلا بزحتو سائحا ةروس عيت

 عاملا نم دصتي ال اهبرو لازغإو تايمارغ نع ةرابع نوكت دقو
 دعاوق ةقفاومو ءاقلالا | نسحو *ادالا ةدوج ريغ نايحالا ضتعب ف

 ريغ نم برطلا تالا نم اًدوجؤم .نروكي ام ةجزاعو ىقيسوملا
 ىهو عماسلا ةغل ريغب ءانغل ١ نوكبي دفق يناعملاو ظافلالا ىلا رظن

 ديرغت نم برطي 15 ءاثالا نسحو ةعنصلا ناكلمل هنم بيزطي

 انا رتايبلا يف يناغالاف لاح لك ىلعو .برطلا تالإو رويطلا
 اولا .ةعقإو ةاكاخح وم هكلس يف ظعت اسحب نؤكت

 ف ترك ام ليبقت قم. اندنع رعاتلا نسيلع ليما لعب كلذوخ
 ايل هيلع دفاع ليف اي هس انوقو هير داليا ننأللا
 . هذبب وهو ةيرهدلا تابلقتن او ةيخيرابل اثداوحلا بح ىلع هيلع

 اهعورثو اهزخن ةرئاد عسويو اهندقتو ةمالا مدقث ىلع دعاسي ام ةيفيكلا

 سفنلا ظيشتو سنالا بالئجا اهنم ةريثك“ ةايازمو ةرييك هذئاوقو
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 تانك ضعي ءانشلاق نولخدي مثأرن انن ١: ىتح مالكلا يلاعم نع

 يف اط ىنعمال تناكاهر لب عماسلا الو ينغملا اهانعم لقعي ال
 تارم نيعاي :لبلاي لثم ةدحاولا ةيلكلا ديعي ىنغملا ىرتو اهسفن

 لجالال عماسلا نم ةداعتساب وا هسفن ءاقلت نم اهرركي ةرينك

 فساتن امو ةيغنلل اناسحتسإو نيل ةدايقسا كلو اهانعمل الو 1
 بذالا بنك يق عدلا يناغأ نم انيلا تلق انف ىرنان
 انذنغ يناغالا ئرن الو ةوخلاو ةوتفلاو كلا ىلع 0
 ىرنالف ةوبشلاو ةذللاو 9 اصعالا هذه يف
 0-0 لي ىالدالا يذم ةيرتلا ف ديا وأ اذ
 هنظأ يذلاو ةيبار دالوا "بعل 'يف:ءانلق اك كللذن رضي اخ ل اوحالا

 1 هان ارنا رارلا نم هتفصو ام نأ كنم هتعمس |منسحب
 ةعابجلا . :زاق ' نيرمالا "نيب ' ةبسانم آل "يزيلكتالا : لاف

 ' نحل 12 نودرع ضاغتا» اا هيلز دلؤينكاطع اتاك
 سانلا ”ماوعو قلخلا ماغط نم نوعجلجم لاولاو ملعلإو لاصخلا

 مرثكأف اندنع زتاينلا ةفئاط فالخب ًالوقنم ألو ًالوقعم نوتسحي ال

 نمو ةريثك نونف ىلع 0 بذهتو ىلرتو بداتو ملعت ع
 تاق ات نحن ذك رب ام الآ همتايع 3 لاه 34 را بابل دال

 زييمل آو تاداعلإو عابطلاو قالخالا بيذبتل اهتققإوم ىلع قفنم
 اهحودنم ىلع ةظفاححلا محتل إو دسافلإو عيمل|و اهنم نسحلا توي
 . ةقيقر تازابعو ةبذع ظافلاب "كلذ لكو امومذم نع دعابنلاو
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 ردان ليلق هنا الا ةدئافلاو ةيزمل با هذهف اهنع
 ضعي م ةقيار و مزع هتعمس ام ىلع ملاوحا فلا مودعملاك

 سوفنلا هايأت ام بيعلإو فختل او شدألا ىلع ينبم مهم نايحالا
 رفني يللا ةعينشلا لاوقالاو ةعيظفلا لاعفالا نم عابطلا هجقو

 . هايحلا نم ةكسمو نيدلإو لقعلا نم بناج هل نم لك اهنم
 رارغالا ضعب لاعفالإو لاوقالا هذه ىلع علطي دقو ةيشحإو ٠

 داسف يف كلذرثؤيف ءاسنلاو لافطالاو نايبصلاو لاجرلا نم
 لزجبب إوناك دق مهاسع ام هنوعمسيو هنوري اهب معابط ريغتثو مهتالخا
 ىلاعتو هناحس هللا لاق دقو ليلا جابو لوفلا حا 0
 ادا مالا تلك لن نلف + ل ايم ما ذل
 ركنم مومذم وهف ةروصلا كلت ىلع امأ هيفريض ال ام ناكل متابفلا

 ”الوه عضاوم نوماخت اندنع ىوقتلاو عرولا لهأ ىرت اذطو رضم .
 ناربجلا ضعب دنع انأ معيار دقو اهنايشغ نوهركيو ةعامجا
 يعمسو يرصلإ محو يعبط منه رفنف

 الف ءانيبلا نموا لاجرلا ,نم ناك ءاوس اندنع ءانغلا امأو

 باطلا ل ىف انو مااا ةيضاب لاس ع
 يو ينغلا اهددري نونفلا نم هريغ وأ رعشلا نم ةيمارغ تال

 ينجب نيالا مالا طاق ترحل ني ع
 صلا ةزاخر كلا اه دضتف ناكنالا ردق لع نرالتلا

 ةيلكلاب رظنلا عطقي دقو ماغنالا نسحو ءادالا ةدوجو هتماخرو
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 ةرجالا تؤافتلو تاكدلا ىلع نمت رثكك عفد ةضوصخلا تاريح
 اكنرف نيرشع ىلا كئرف فصن نم تاجردلا توافت بسح ىلع

 نسحو رئاينلا ماظتنا لاك نم تركذ ام الول خيْشلا لاقف

 رطخل قالخالا بيذهنو ةيمومملا ةيبزتلا عضاوم نم هنإو هلاوحا
 ةعونتملا باعلالاو ليثمت إو ديلتلا نم هب لصحي اه نأ لابلا يف
 ' 'ةالوات ةقورعلا ةعئاظلا باعلان اندالا قف نوكوااه ليبقى

 نوكي ام ليبق نم ضيا ناحلالاو يناغالا نم هيف نوكي امور هيبار
 نولخدي مغاف هيبار دالوا اماف تاينفملاو نينغملا ءانغ نم اندنع

 اهلين يف و ةيضام رومأ وا ةرضاح لاوحا ضعب ديلقل يف
 روما تناك اوس دهاشملا سوسحملا .ضرعم يف اهزارباو اهريوصتو
 ةيئيطخ رود تناك ةليخلا وسال نيس ال ةيهو فاتت

 يف تاديلقلا هذه نوكي دقورمالا سفنو عقاولا يف تلضخ .

 ةئيس ةعقإو يمت اهيف لخدي نآب ةلمجلا يف عفن نرايخالا ضعب .

 يف انوزربيف سانلا .ضعب نمرباغلا وأ رضاحلا نمزلا يف تلصح
 كوتب# ةيرفعل إو لزهلا بل|وق يف ةغرفم عيظفنلاو عينشتلا ضرعم
 لع وه قفا وا هنه كلغ تناك ني الزي ققو اهلررد رم طخ

 يلا ةركمملا ةلاحا 0 ا
 نأ ةرورضلاب هسفن هركتو ملفاسإو سانلا يلاعال ةكوحت |و الثم

 نع فكيف مكيحاضا عوضومو مونلا : الخ ديل ضورعم 7
 عالقالاب هتسفن ذخايو اعذواعم نع تف ةوبقلا ةلاخا كلت
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 مومو ءارمالل زالا تف وسل فيبر داليا 2 اربع

 اءاونأ هيف |وئدحاو ليملا لك ةيبوروالا للملا هيلا تلام سانلا

 ريثكل قزرلا بابسا نمض نم راصو اًهظع اًمدقث مدقث ىتخ' ةفلدخم
 لاو تاياكما بيكرتب ؛ نييلغتشملاو ءارعشلاو ءانلعلا نم

 عابطلاو قالخالا بيذبتو ةيمومملا ةيبرتلا عضاوم نمو لاثمالاو

 نونوكيف هب نيفظوملا ددع دادزي لظعو ريل ةجرد بسح ىلعو
 1 لعل ءانسنلا نم ابيفن نيسمجو نينئام نم انيرق

 ىلع اهنمر وبلا ا دا تفقوت اذإو هريغ ف كلذ نم لقإو هربوالا
 1 ةئيطلا نم .مزلي ام بسح ىلع هبابرا ةموكحملا تيعانم ةرئاشلا :

 ىلع بترغف ايونس سيك فلالأ وحن غلبت ابر ةهظع لاوماب ةهبالاو
 فلإو عرتخا ام داك ىتح مثراكفا لاغتشا هب. ءانلعالاو هترادأ

 يتاب يف بوتكم وه ام ىلع ديزي تاياكحلإو بنكلا نم ىنعملا اذه

 ةريبكلا ندملا يف ريثك ددع رتاينلا نم دجوي اكو نونفلإو ىلعلا
 اصوصخ فايرالا ىرق يفو ةريغصلا نردللا يف دجوي كلذك
 نم رينجلا عاوتجأ بجوي ام وأ قاوسا بصن اهب داتعللا ذالبلا

 يو ب لعب عزل ف نكت دؤر لال امال نال
 تارتابتلا لوخد نم دحا عني الو باشخالاب ةروتسم تالخم
 اغلبم ن ل لك مفدي اغثإو ريق |و ميظعلاو ريقفلاو ينغلا لخديف

 رودلا يف بعغر ناف انك قعر يبلا ةجردلا بببجب ىلع رد

 يف وأ ثلانلا نمرثكا ينانلا يس وا يناثلا نم رثكا عفد لوالا



 ظ ثا
 طيحن ةعستم ضرا نع ةرابع نيمدقملا دنع رتاسلا ناكو

 ةيوجلأ اضراوعلا نم ةياقولل ةشّقاب ةفوقسم هو دعو نيزبارد اهب

 اهضعب ولعي جرد ىلع نوسلجي سفن فلأ نيرشع وحن عسي ناكو

 ملا اا ا ل
 سلجي ليطنسم زج نيئزج نع ةرابع هلكشو طوبطاو دوعصلل
 ناكو بعللاب صاخلا وهوريدتسم ءوزجو ىتيسيوملا بابرا هيلع
 تيا يا ضعب ىلع لمي

 ل
 0 تالخحن ءاننعالا داز ةرخاجلا ر اصعالا هذه فو

 . ةدودعم تراص ىتح نييزتلاو ةفرخزلإو نيسحنلا نمرينك اهيف
 ةفالللإوأ ةفرخرلاو .ةمرلاو .نوتورلا يف ةيبقلا تاراهلا

 اهئانب ىلع فرص ةريهش نابم ةدع كلذلو اًجراخو الخاد ةفارظلاو
 يتئام نم بيرق هئاشنا يف فرص ام اهنف ةريثك لاومأ اهتفرخزو
 لع للم فتم ال ارق ير را لا
 دقو طنقرابنلا ةدم نيمدقتلا دنع بعللا ةداع تناكو كلذ

 تقو هنال قفواوهو ليللا يف تلعجو نالأ ةداعلا كلت تريغ
 ناننالا بجيش ةيشاعملا بابسالاو ةيمونعلا لافنشالا نم غرفنلا
 يلا مالالا 0 يئالملو ةيويندلا تاذذلبلاب حورتي ىنا
 رم كلذل قفوأ نكي ى ةيرورضلا 0 راج هترتعأ
 سداسلا نرفلا ةاذقإ نم الا اندالبب رئابنلارمارهتشي لو ليللا

38 
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 ةراتو باحلا روتس وا .ناخدلا لايذلاب ىظغتت ”ةراتو ربظت
 نورظنيو بابحاب ىزاوتن ةراتو نايعلل اهب بكاوكلا ربظت

 رجتلاب .ةصاغ عضاوملا ضعب هي اهنوريف بعلملا - ضرا ىلا
 ليتق نيب اطالخ يف قلختإو تانيا نم كلذ ريغو تاباغلاو
 عئافولا لاح هيضن#ت ام كلذ ريغ ىلا يرطو كباتمو يرجو

 عقاولا ةروص ةاكاحم ةيعيتستو

 لاق ٠ رئاينلا يس بععللا دني.تقو يل ىلا خلا لاقف.
 بنْضللا "روكي نا اةداعلا نمو ليلا فص ىلا ةةداعلا ينم

 لك نيب للخت .ةفيفخ ةهربب اهضغب نع لصفت لوصف ةدع ىلغ
 نيجرفنملا طاشن ددجتو نريبعاللا ةحارتسا لجال اهم .نيلصف

 . نييعاللا نيب لوحت ةراتس طوتس ,ا-صننالا كلذ .ةُمالعو

 تكراخدلاو ةوهتلا برشو .ةحارتسالل تالخم كانهو نيجرغتملاو

 ىنحاللا لصفلل نوبعاللا دعتسي كلذ ءانثا ينو ركذ امريغو
 اودعتسإو اهتاودا !وئيهو اهوثيه ةديدج ةبعل كانه نراك ناف
 نيجرفنلا نم لك بهذي ضيا ةدملا كلت يثو اط لحما اودعأو
 موقي نم مهمو بارشلا لحم ىلا بهذي نم مف بدا ام ىلا
 هعم ناك أذا دوعي مث ج رخم نم منمو بابحالا ضعب عم ةثدابخلا

 نوجرغنملا هعمس سرج برض عامجاالا ةمالعو .بابلا ةقرو
 يلع لحما نروريف .ةراتتسلا عفرتف نوعنلجيو مهالخ نودوعيف
 اهريوصت. داري يلا ةّئيلا
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 ضعبلا يثو رعشلا عم رثنلا لتي اهضعب يفو ةداتحملا ظافلالاوأ
 ينغنلا هجو ىلع اهيف.مالكلا ءانلا نوكي ةراتورعشلا الإ لععتسي ال

 'ءاقلا هجو ىلع نوكي ةرانو ةيقسيوملا | تالالا تاوصأ ةقفإوم 2

 لاوخلا ةبعلل ناك اذإو.ةرواحلاو ةبطاخلا ةئيه ىلع وأ ةبظخملا
 تروروصي مثارتو اهيرتعت يبا لوحالا رذقب الوصف اه اولعج
 هجو ىلع اهب قيلتو اهبسانت ةّئيهب ةعقارو ةلاح لك يف بعللا
 راهنأ تاذ ضرا يف ةعقإولا تناك ناف اهعوقو لخلل ةاكاحلا

 اذكهو اهنيعب ةّئيطا هذبب لحما |وروصالثم رطانفو تويبو راجتأو

 إس وأ رويطو شوحوو روخصو لابج اهب ارح يف تناك أذا
 كلاسملا ريثك د إو يف وا ةريبكو ةريغص نفسو ةريثك جاوما هل رحب

 ةَنيللاب نوبعاللا رهظي عون لك يفو كلذ ريغ ىلا ارج لهو

 نا ماكنإو مابك لاوسو ماتو مسالب اكو راغصو
 لاتلاو برضلإو برحا ل نسا كم ةيبرح ةعقإولا تناك
 رابدالاو فحزلاو ماج الو 0 رفلاوركلا | 0 لاننلاو

 فوفصلا وفصو حامرلا اوزهو حالسلا اورهشأو رارفلاو ةبلغلاو

 قعاوصلا لاشاك ىدانبلاو عفادملاب اومرو فويسلاب اونرتضو
  نورضاحلا ليخت ىتح قدانخا |وربعو ىجانسلاو قرايبلا إوعفرو

 يلا كور قا: كاش دالب ةئيفح اكللذ نكت كلج
 ةرات هامس توريف نورظنيو اهناينيكو لاجرلاو اممايهو
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 هتيفيكو: رتابتلا ىلع جرفنيل يتيح نوكي نا نيدلا)
 يل فصت نرا كن بحا نكلو كيلا كللذ.يشلا لاق

 هبف عيلجت لحم نكح ةزابع اندنع رتايتلا يزيلكنالا لاقف

 ىلع جرفنلا لجال راذنقالاو ةورثلا يف ةفلتخم قلخلا نم ةلج
 ل يدلل لح نانا نياديج نايلار م ةفلبخم عونا

 يلا باعلالا بسحب لكشتيف ءاغلبلاو ءالقعلاو ءارعشلاو ءايلعلا)

 ةيبرح عئاقو ضعب ريوصت نع ةرابع نوكت ةراتف اهوارجا كاري
 ضراوع نرع ةرابع نوكتا ةراتو ةيلم نتفو ةيصخخت تازرابمو

 كا ل م للا هل حالا صح خام
 يف نامزلا هثدحي ام كلذ وحنو رققلإو قارفلإو قشعلاك مريغو
 يومآ ضب : ن]يتت لك ةشسوم بناعلالا هذهاجر كو نقر هانا
 هيف نوكي امو“: ةماتيقلا موي تنصوك“ ةينيدلا" بتكلا يف تدازود

 روك ذملا هجولا ىلع هيف ىرج امو نافوطلا فصوو لاوحالا نم
 تاوهشل او ةيسفدل !ةتباغضل اني ةصلخم وكت ةزاتو ةشدنملا بيكلا ف

 كلذ هبا امو ربكلإو ناودعلاو .كئاو لا ,ركلاك ةيتاذلا»
 لزهلاو دجلاك باعلالا عاونا نم ةلمج اهضعب يف بفاعتي دقو

 ةمالع لكأو دخأو ون اضخم 0 دقو حرفملاريغو حرفللاو“
 فراعتملا ناسلل ١ 1 ليال باعلالا ضعب يثو اب فرعي“



 مح

 نورشعلاو ةعباسلا ةرماسملا

 تارتايتلا

 ظقيتسا هدجوف هدلاو ىلا هجوتو نسدلا ناهرب ماق مث
 م هتداعك ضرفلا ىدإو ًاضوتو ماقق نراك اهب هدبخاف مونلا نم
 يجوت ناك هل لاقو هانه ةمالسلابو هايحن يزيلكنالا ىلا ةجوت
 ورتايتلا يف جرفنلا ىلا ةليللا هذه يف موعدال ميانجل

 روتف ضعب يىبمج يف دجأ يناف ةليللا هذه يف جرخا ال نأ
 ةقشم رثآ نم كلذ نظإو كيلع ساب ال يزيلكنالا لاقف

 ةيفاع يف هللا ءاش نا تحبصا تحرتسإو ةليللا تن اذافرفسلا
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